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يلعب اإلعالم بوسائله المختلفة  دورا حيويا في  كافة مجاالت التنمية ، ويؤثر بشكل كبير  مقدمة :
ببحث أفضل السبل التي تجعلها أكثر على األفراد والمجتمعات ، ما جعل كثير من الباحثين يهتمون 

فعالية وتأثير في اتجاهات وسلوك الجمهور المستهدف بالرسالة التي تقدم عبرها ، وتحديد السبل 
المثالية لتسخيرها واالستفادة منها في مجاالت التنمية بكافة أشكالها ، السياسية واالقتصادية 

ختلفة فاعال استراتيجيا في في دفع مشروعات واالجتماعية . ذلك ألن اإلعالم يمثل بأدواته الم
النهضة والتطور بكل مجتمع من المجتمعات ، وعامال أساسيا في تحقيق أهداف التنمية ، ومنها 

، باعتبار ان االقتصاد يحتل مكانة متقدمة في اهتمام التنمية االقتصادية والتحوالت المتعلقة بها 
 الحاسمة في كل المجاالت االخرى  .الدول والمجتمعات نسبة لتأثيراته 

 العصر الراهن واالعتماد عليها في انجاز األنشطة لتكنولوجيا وأدواتها فيا ومع زيادة استخدام
على ا في الحكم معيار بمجتمع المعرفة ، الذي أصبح  مانتج عنه ما يسمى ،  االنسانية المختلفة 

قتصادي المجال اال ال سيما األصعدة كافة على  موقعها في خارطة النمو والتطور، وتحديد  الدول
الخ ، ....السياسية واالجتماعية والعلمية .األنشطة األخرى  تقوم عليهبإعتباره المحور والمرتكز الذي 

امل مع التكنولوجيا في ميادين التعاألمر الذي أفرز ما يسمى باقتصاد المعرفة كأحد مخرجات 
في أهمية إستخدام الشبكات  وكذلك النموا الكبير يجياته ،قتصاد ومشروعاته وخططه واستراتاال

يعة ومفهوم  األمر الذي غٌير من طب - )  2005قوى اإلنتاج وعالقاته ( خضور في واالتصاالت 
قتصاد التقليدي بمفاهيمه وأصوله وتوجهات  وهيكلية االقتصاد الحديث ( اقتصاد المعرفة ) عن اال

قتصاد الدول ناس قديمًا ، وقد اارتبط اقتصاد المعرفة تاريخيًا باليها الومكوناته التى تعارف ع
،  للحاق بهامن خالل مبادرات متعددةالتى تحاول كثير من الدول العربية  ا ، الصناعية الصاعدة

والعمل على إنشاء بنية تحتية مناسبة لتوجهات االقتصاد الجديد، ومنها من قطع شوطًا كبيرًا في 
 .نهايصعد الى مصاف الدول الكبرى أوقريبًا م نالطريق واستطاع أ

األفراد وتشكيل  كاتجاهات وسلو  افة في التأثير علىونظرا للدور الحيوي والمهم الذي تلعبه الصح
المجتمعي ، عملية الوعي في ُتسهم بفعالية  الوعي وتحقيق التراكم المعرفي ، كان البد من أن 

نهضة متسارعة على كافة األصعدة ما يلزم معه أن ترتبط رات العربية تشهد خاصة وأن دولة اإلمل
بها النشاط المتصل بمشروعات النهضة والتنمية ال سيما  المؤسسات والهيئات المنوطالصحافة ب

هي الوسيلة التي يعتمدها الصفوة وقادة الرأي في تلقي المعلومات فالمتعلقة بالجانب االقتصادي ، 
يلعبون دورا في قيادة واقناع عامة األفراد من خالل ما يصنعونه من وهؤالء ، واألخبار والتحليالت 

حول أبعاد القضية وأهميتها وما هو  حوارات مع المختصين أو المهتمين أو القائمين على األمر



، وتزويدهم ألجل زيادة الوعي الجماهيري بها كل ذلك .مطلوب تجاهها وعالقتها بالنهضة والتطور
صحف  ة منها . خاصة وأن احدىا وتخفيزهم على اتخاذ موقف إيجابيبالمستجدات الخاصة به

م بالجانب الثمانينات من القرن الماضي على االهتماستها التحريرية منذ نشأتها في الدراسة تقوم سيا
. وقد تزايد اهتمام الصحافة االماراتية بالمجال االقتصادي بشكل كبير في االقتصادي بشكل أساسي

، اآلونة األخيرة ، كنتيجة طبيعية للنهضة االقتصادية غير المسبوقة التي حققتها دولة اإلمارات 
ويتضح ذلك من خالل تصدر موضوعات االقتصاد للصفحات األولى والعناوين الرئيسة على مستوى 

ي تصدر بالدولة ، ويضاف إلى ذلك صدور عدد من المالحق االقتصادية التي عامة الصحف الت
تتبع لتلك الصحف ، وعدد من المجالت المتخصصة ، ما يعكس حجم االهتمام بالنشاط االقتصادي 

وايضا من األبعاد المهمة في موضوع الدراسة  رصد تطوراته كما وكيفا .العمل على بكل صوره و 
الجنسيات  ه وثقافاته ، فكما هو معلوم كثرةواسع في دولة اإلمارات ةتنوع مدارساالنتشار اإلعالمي ال

إلعالمي ، األمر الذي األجنبية التي تعمل في الدولة في كل قطاعات العمل ومن بينها القطاع ا
. فهل حققت الصحافة هذا  ة اإلعالمية ، خاصة الصحفية منهاتميز وثراء في الرسال ُيتوقع معه
وهل االنتشار اإلعالمي على المستويين األفقي والرأسي خدم الغرض في رفع وعي الجمهور التوقع ، 

، وهل واكبت الصحافة المقروءة التطور االقتصادي الكبير بالدولة ، هذا مايبرز أهمية الدراسة 
التي  يادةالز  الحالية ، وضرورة تحديد اإلجابة الواقعية والعلمية لتلك األسئلة ، مع األخذ في االعتبار

كواحدة من مخرجات التكنولوجيا ، والتى ، تشهدها عمليات التواصل واالتصال بين فئات المجتمع 
، راد وكيانات المجتمعات المختلفة أف ما ساعد في ربط، نصيب كبير فيها كان للميدان االتصالى 

أصبحت مواقع التواصل االجتماعي منصات مهمة ومفضلة للشركات التي تسعى إلى جذب العمالء ف
جزء أساسي من عملية التسويق المتكاملة ، بما في بل أصبحت ُتعد والترويج لخدماتها ومنتجاتها ، 

وكل هذا زاد من تحديات  ذلك قطاع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف أحجامها.
صحافة في أن تقوم بدورها في التأثير واإلقناع مستفيدة من هذه األدوات االتصالية كمصادر في ال

الذي  لتحقيق الوعي المجتمعي وٕاشاعة ثقافة إقتصاد المعرفة  تغطيتها لقضاياها وموضوعاتها، 
ل به ومعه لتعامضرورة اأصبح يمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية المجتمعية المستدامة ، ما ُيحتم 

   محور أهداف وٕاستراتيجيات التنمية بكل أبعادها ومحاورها .  ، باعتبارهفي أوساط الجمهور
 : مشكلة الدراسة 

 وتقَيم  ترصد تكمن مشكلة الدراسة بشكل اساس في مالحظة الباحثة قلة الدراسات االعلمية لتي 
وتحديد مدى قدرة الوسائل  ،  بكافة أشكاله لثقافياالتغييرات ذات العالقة باإلنتاج اإلعالمي و 



تقييم إسهامها في أداء في عملية التوعية المجتمعية ، و اإلعالمية اإلماراتية خاصة المقروءة منها 
سهامها في تنمية وتطويرمحتواها وموادها التى ُتعنى االدور المنوط بها تجاه المجتمع ومعرفة حجم 

   ، لدى المتلقي والمعرفةمتعددة ، ومدى تأثيرها في تكوين الوعي بمجاالتها ال القتصادية بالنهضة ا
ا من خالل صفحاتهلها رصد لما تقدمه الصحف اإلمارتية  من خالل دراسة ميدانية يتم من خال
رغم زيادة عدد تلك الصحف والمالحق االقتصادية قتصادي ومالحقها المتخصصة في الشأن اال

األمر الذي يبَين الحاجة لمثل هذه جالت في نفس المجال ، المتخصصة وكذلك ظهور عدد من الم
كما ان مشكلة الدراسة تكمن في ندرة أو غياب الدراسات العلمية التي تقوم بتحليل ما  . الدراسات

لعجلة النهضة  موادلمجاالت االقتصادية ومدى مالءمة هذه الخاصة ب مضامينتقدمه الصحافة من 
االقتصادية بالدولة ، وتقييم طبيعة التغطية الصحفية لهذه القضية التي ُتمثل مؤشرا مهما في التنمية 

 بغرض توفير معلومات علمية دقيقة عن هذه االسهامات واألدوار التي تلعبها  صحف الدراسة .
 أهمية موضوع الدراسة :

ح إيقاعه أسرع بكثير من الجهود التى يبذلها األفراد التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم أصب
والمجتمعات في محاوالتهم لمواكبته ، حتى الجهود العلمية األكاديمية والبحثية ماعاد بمقدورها أن 
تجارى ذاك التطور ، فالدراسات األكاديمية نالحظ أنها ال تستطيع إستيعاب كل هذه التغييرات 

في جميع مجاالت الحياة والتي تحتاج بين فترة وأخرى إلى إجراء  الناتجة من هذا التطور الهائل
تى تحدث مراجعات وتقييم للدراسات التى ُأنجزت حولها ، مراجعات تفرضها التغييرات المتالحقة ال

التطور التكنولوجي في مجال االتصال والمعلومات والتواصل خاصة  في العالم المعاصر
، واالنتشار الكبير لوسائلها وأدواتها . كل  هذه التكنولوجيات الحديثةستخدام الواسع لاالجتماعي، واال

ذلك يبرز مجموعة من التحديات تتعلق بالمضمون اإلعالمي الذي يقدم من خالل تلك الوسائل 
صد البحث الواقع المتعلق وعالقته بالجمهور المتلقي وارتباطه بواقع واحتياجات الناس. كما سير 

 عتباره من األدوارباودورها في تشكيل الوعي العام لدى الجمهور المتلقي   بالصحافة اإلماراتية
تعد الصحافة من بين وسائل   لها دور مؤثر ، بلالمهمة التى يجب أن تؤديها الصحافة كوسيلة 

،  شفيق ( االتصال األخرى األهم واألخطر من ناحية نشر المعرفة والتوجيه والتنمية والتأثير المهم 
 . م )2006 حسين

ل اهتمامنا بهذه الدراسة إنطالقًا من اإلحساس بالحاجة الملحة إليها ، حاجة تتص لكل ماسبق جاء
قدرة الصحف المبحوثة في تقديم المعلومة والخبر عبر األشكال الصحفية المختلفة بالتعرف على 

هم فيما يقدمونه تصال ومدى إدراكهم لدور عنصر القائمين باالالتي تخدم الهدف المطلوب ، وعلى 



ايضا من جوانب  . بمختلف فئاتهقدرتهم على التأثير في عنصر الجمهور المستقبل من محتوى، و 
أهميتها محاولة تقديم إضافة علمية تُفيد متخذي القرار في المؤسسات الصحفية في رسم السياسات 

كيفية التناول لهذه يات التي يجب أن تركز عليها الصحافة االقتصادية .وتحديد و وتحديد األول
 الموضوعات ، وتقييم األساليب االقناعية المستخدمة في الخطاب الصحفي المتصل بقضية البحث .

 أهداف الدراسة :
 ختيار الباحثة على هذا الموضوع ألجل تحقيق جملة من األهداف تتمثل في اآلتي :وقد وقع ا 

  خاصة الصحافة .ؤديه وسائل االتصال * التعرف على الدور التوعوي والتثقيفي الذي يمكن أن ت
 * تقييم دور الصحافة اليومية اإلماراتية ( البيان والخليج ) في تناولها لقضية اقتصاد المعرفة . 

االقتصادية عامة ، وعلى وجه اخص  االتعرف على مدى اهتمام الصحف االماراتية بالقضاي* 
 اقتصاد المعرفة .

   لجمهور نحو التحوالت المجتمعية .الصحفي  واتجاهات وسلوك ا تبَيين العالقة  بين اإلعالم  *
 من ناحية الفكرة وشكل اإلخراج المحتوى الصحفيمضامين وأشكال وأساليب  * التعرف على طبيعة

والمساحات المخصصة وغيرها مما يجيب على سؤال كيف ُينشر؟، ثم  ، وقوالب النشر المستخدمة ،
 والقيم وغيرها من العناصر التى تجيب على سؤال ماذا ُينشر؟ .معرفة المضمون واإلتجاهات 

التعرف على مدى مالئمة الكتابة الصحفية بصحف الدراسة لوظيفة التأثير في سلوك واتجاهات * 
 . الجمهور 

تسعى الباحثة إلى تقديم استنتاجات وتوصيات بخصوص ، في ضوء المعطيات التي يوفرها البحث* 
 فادة منها في هذا الحقل .المادة المبحوثة لإل

قتصادية  من خالل دراسة نسبة  المساحات م األهتمام الممنوح للمحتويات اال*  التعرف على حج
المخصصة فعليا لها في الصحف اإلماراتية ( عينة البحث )، ودراسة نماذج لمضامين من تلك 

 الصحف المختارة .
 . لموضوع البحثماراتية في تناولها عناصر التشابه واألختالف بين الصحف اإل تحديد * 

 أسئلة الدراسة :
 قتصاده على المعرفة ؟وكيف يمكن بناء مجتمع يقوم ا قتصاد المعرفة. ماهو ا 1
. كيف وظفت صحف الدراسة مضامينها في بناء ثقافة الجمهور وتشكليل اتجاهاته حول قضية  2

 اقتصاد المعرفة ، وهل بينها فروق ذات داللة إحصائية في توظيفها للمضمون ؟ 



ية المجتمعية وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التوعما دور الصحافة اإلماراتية في   . 3
 ؟ المضامين المقدمة لهذا الغرض في صحف الدراسة 

ما هي األهداف التي سعت  الصحف لتحقيقها من خالل تناولها لقضية اقتصاد المعرفة ، وهل . 4
 بين هذه األهداف في صحف الدراسة ؟حصائية ا هناك فروق ذات داللة 

ال الصحفية التي استخدمتها الصحف المبحوثة في تغطيتها لموضوعات اقتصاد . ماهي األشك 5
 بينها فروق ذات داللة احصائية حول تلك األشكال ؟المعرفة ، وهل 

. ما المصادر التي استخدمتها الصحف عينة الدراسة في استقاء معلوماتها في تغطية قضية  6
 صادرها .الدراسة ، وهل توجد فروق ذات داللة بينها في م

       . ماهي عناصر اإلبراز التي وظفتها صحيفتي الدراسة في تغطية موضوع اقتصاد المعرفة  7
 حصائيا بينها ؟ا...الخ ) وهل توجد فروق دآلة ، المساحة ، الصور ، الرسوم الموقع(

 منهج الدراسة:
في عينة من  قتصادي،الواقع الخاص بالمحتوى اال لكشفعلى المنهج الوصفي ،  اعتمدت الدراسة 

وتحليل تلك المحتويات  وتحديد العالقات القائمة بين عناصر التحليل ألجل  الصحف اإلماراتية ،
تقوم بالوصف ألنها  الخروج بدالالت علمية تتصل بمشكلة البحث ، كذلك هي دراسة وصفية بالطبع 
قتصادي الي الشأن االظاهر للصحف محل الدراسة ورصد المتغيرات الخاصة بالنشر الصحفي ف

دولة اإلمارات  والسلوكية لجمهور التحوالت والتطورات المعرفية إحداث خاصة ذاك الذي اهتم ب
. وبالتالي فمنهج البحث يمزج بين المنهج المسحي الذي  ومدى مالءمته لهذا الدور من حيث الشكل

التى تبناه القائمون  ومعرفة اإلتجاهات يعالج عينات مما ُنشر في الصحف المختارة للتطبيق،
سميسم ( ي فقط باالتصال فيها ، إضافة لألسلوب التحليلي حتى الينتهي األمر بالتناول الظاهر 

ألجل الوصف  ستخدام أداة تحليل المضمون في إطار المنهج المسحي ، ذلك با م ) 2002،  ،حميدة
الكمي للمحتوى الظاهر لصحف الدراسة ، حيث أنها أداة تتميز باالنتظام و الموضوعي المنظم 

الباحثة المنهج الوصفي  وعليه استخدمتم ) ،  1998( الوقائي ، والموضوعية والوصف والكمية 
، الذي يستند إلى دراسة وتحليل المضامين واألشكال التحليلي حتى تتمكن من تحقيق اهداف البحث

بوحدة تحليل المضمون وبعض الجداول  المبحوثة مستعينة منها المادة واألساليب التي تتض
 الباحثة بإجراء مسح استعانتكما اإلحصائية الالزمة كونها تتناسب مع موضوع البحث ومشكلته. 

قتصادي في الشأن اال لجمهور نوعي يمثله القائمون باالتصال وهم تحديدًا الصحفييون المختصون
  في صحف الدراسة . 



: مفاهيم الدراسة  
.شارك بنصيب كبيرقام بدور أي ، مصدر دار :دور   

التي قامت بها الصحافة  توقعات األفعالموع إلى مج في الدراسة الحالية  يشير مصطلح دورو 
. اإلماراتية في ما يتعلق بقضية اقتصاد المعرفة       

: الصحافة هي مهنة من يجمع األخبار واآلراء وينشرها في صحيفة أو مجلة  : الصحافة اإلماراتية 
ُيقصد بها في هذا البحث الصحف التي تصدر عن مؤسسات ،   م )2011( آر، يوكانان والنسبة إليها 

صحفية مملوكة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتحديدا صحيفتي الخليج والبيان الصادرتين في الفترة 
م . 2010ديسمبر  -ينايرمن   

)م 2012.(ديفيد بول سواء كان التعزيز سلبيًا أو إيجابيًا  قوَّاه ، دعَّمه ، شدَّده ، عززه أي   تعزيز:   
إجرائيا تقصد به الباحثة قوة تأثير المحتوى الصحفي في توجيه سلوك الجمهور المستهدف مع أهداف 

 القائم باالتصال في صحف الدراسة . 
: تعرفه الموسوعة الفلسفية بأنه حالة عقلية من اليقظة يدرك فيها االنسان نفسه  المجتمعيالوعي 

       وعالقاته بما حوله من زمان ومكان واشخاص كما يستجيب للمؤثرات البيئية استجابة صحيحة
. )2010( غرابية ، ابراهيم   

ويقصد به في البحث مدى المعرفة واإلدراك التي يكتسبها الجمهور عن االقتصاد المعرفي نتيجة 
 تعرضه للمحتوى الصحفي المنشور من خالل صحيفتي الدراسة في الفترة البحثية المحددة . 

ياة ُيعرف اقتصاد المعرفة، بأنه استخدام التقنية وتوظيفها بهدف تحسين نوعية الح قتصاد المعرفة :ا
  بكافة مجاالتها وأنشطتها من خالل اإلفادة من المعلومات واإلنترنت وتطبيقات المعلوماتية المختلفة

تقليدية عن إما بتحويل المعلومات إلى سلع وخدمات، أو بتطوير السلع ال م ).2003( بيتر ، دركر 
وتقصد بها الباحثة االقتصاد الذي يعتمد في موارده ومشروعاته األساسية  طريق استخدام التقنية 

 على انتاج المعرفة 
 حدود الدراسة :

فترة التى تلت األزمة لم ، وهي ا2010ديسمبر  – 2010الفترة من يناير  َتم اختيارنيًا، ازم  •
يفكر في موارد إقتصادية   م ، والتى جعلت العالم2005اإلقتصادية التى سادت كل العالم منذ 

ن إتجهت الدول الكبرى لما يسمى بديلة  للموارد التقليدية ألنها موارد أصبحت تتآكل ، فكان أ
كما أنها شهدت تحوالت  قتصاد المعرفة الذي يستثمر في المعلومات والتكنولوجيا الحديثة .با

 نوعية وتطورات في الشأن االقتصادي بدولة اإلمارات .



العربية التى اتجهت  وَتم إختيارها ألنها تعتبر انموزجًا للدولالعربية ، ولة اإلمارات د مكانيا : •
قتصادية الحديثة ، جاالت استخدامها للموارد االقتصاد المعرفي ، وتوسعت مبقوة الى اال

اس العلمي وأنشأت بنيات قوية في هذا المجال ، األمر الذي يجعلها المكان األنسب للقي
 قتصاد المعرفي ، يضاف لذلك التطور الكبير في المجال اإلعالمي .طور في االإلتجاهات الت

  قتصادية في عينة من الصفحات والمالحق اال قتصاديفَتم تحديدها بالمحتوى اال، وضوعية الم  •
ن الصحفيين عينة من القائمين باالتصال م تضمنتمن بعض الصحف اإلماراتية ، كما 

مايقدمونه من  مضامين في هذا المجال ، وذلك بغية  تهم فيلمعرفة اتجاها االقتصاديين
 الوصول إلى نتائج علمية دقيقة نستطيع تعمييها .

 :مجتمع الدراسة 
قتصادية في صحيفتي البيان والخليج على عينة من المالحق والصفحات االقتصرت الدراسة ا

م ، ذلك من خالل عينة عمدية يتم 2010اإلماريتيتين الصادرتين في الفترة من يناير إلى ديسمبر 
من كل شهر ، أي بواقع  30و 20و 10و 1بها إختيار ثالثة أعداد من كل صحيفة هي أعداد أيام 

 96فة ، فالمجموع الكلي يصبح عدد في سنة الدراسة من كل صحي 48أعداد من كل شهر ،  4
.كما يضم مجتمع البحث عينة من االقتصاديين عدد للصخيفتين من فترة الدراسة المختارة 

 إلستعانة بهم في جمع المعلومات الالزمة لموضوع البحث .المختصين ل
واستعراض تم عرض اإلطار النظري للدراسة  وفيه الدراسات السابقة :المبحث الثاني اإلطار النظري 

 الدراسات السابقة وموضوعاتها وعالقتها بالدراسة الحالية .
تمثل الدراسات السابقة التراث العلمي الذي يستند عليه الباحث في تحديد  أوال الدراسات السابقة :

بناء موضوع بحثه ، وتعد من المكونات األساسية في أي بحث علمي باعتبارها أحد المصادر 
ها الباحث في تكوين أرضية معرفية تتصل بالظاهرة التى يتناولها بالبحث ، كما المهمة التى يستخدم

أنه يستعين بها في تأشير المحور الرئيس لبحثه بحيث ينطلق فيه مما انتهى اليه اآلخرون ليصل 
النتائج بعضها ببعض تأكيدًا أو نفيًا لنتائج من سبقوه . واستنادا على ذلك فقد أطلعت الباحثة على 

من الدراسات العلمية ذات العالقة بموضوع دراستها ، واستفادت منها في  تحديد اإلطار النظري  عدد
 للدراسة وفي تحليل وتفسير بعض النتائج التى توصلت إليها . ويمكن عرضها كما يلي :

ية دراسة د . محمد قيراط بعنوان : الصحافة اإلقتصادية اإلماراتية بين الضغوط المهنية والتنظيم -1
 م ) ، دراسة منشورة.2009وتحديات التنمية المستدامة ( 



محاولة التعرف على مالمحها وتحديد لتناولت الدراسة بالبحث واقع الصحافة االقتصادية اإلماراتية 
مدى قدرتها على عكس التطور الكبير الذي يشهده االقتصاد في دولة اإلمارات ، والتعرف على 

الصحافة االقتصادية ، من حيث كفاءة المحررين االقتصاديين وبيئة العمل التحديات التى تواجهها 
استخدم الباحث منهج المسح على عينة من ، والرضا الوظيفي المتحقق بها . في مؤسسات الصحافة

الصحف اإلماراتية ( البيان ، االتحاد ، اإلمارات اليوم ) معتمدا على االستبيان كأداة رئيسة لجمع 
تم توزيها على المحررين االقتصاديين ركزت االسئلة على أخذ رأيهم في الصحافة  المعلومات ،

االقتصادية ، وعالقتهم بمصادر المعلومات المختصة ، ومدى مالئمة بيئة العمل ، واألدوار التى 
 تلعبها الصحافة االقتصادية والعوائق التى تواجهها ، ومدى تأثير اإلعالن عليها .

 دة نتائج من أهمها :توصل الباحث إلى ع
 أن الصحافة اإلماراتية لها إمكانات مادية وفنية وتقنية هائلة . •
 الموارد اإلعالنية كبيرة ومتنوعة . •
 تحتل  المادة االقتصادية مساحات مقدرة في الصحافة اإلماراتية . •
تواجه مشكلة المحررين االقتصاديين المؤهلين في هذا الجانب ، القادرين على   البحث  •

 التقصي والنقد والتقييم لمواكبة تطورات النشاط االقتصادي بالدولة  .و 
دراسة تحليلية للمضمون  –دراسة النعيمي بعنوان الصفحات االقتصادية في الصحف اإلماراتية  – 2

 والقائم باإلتصال في صحف  االتحاد والبيان والخليج .
الصحف العامة بدولة اإلمارات ، وتققيم  هدفت الدراسة إلى وتحليل مالمح الصفحات االقتصادية في

أدائها من خالل تحليل وتفسير سياقاتها ومضامينها والفنون التحريرية المستخدمة فيها ، ولتحقيق 
اهداف الدراسة استخدم الباحثان منهج المسح االعالمي والمنهج المقارن للمقارنة بين معالجة 

أداة تحليل المضمون وتوصال إلى نتائج عدة من  الصحف المختلفة المبحوثة ، واستخدم الباحثان
 أهمها :
هنالك درجة من الوعي لدي القائمين على العمل في المؤسسات الصحفية بأهمية واولوية  •

المحتوى االقتصادي في سياستهم التحريرية .إنعكس ذلك االهتمام من خالل الصفحات 
قتصادي بالدولة . مما حقق توازن والمالحق االقتصادية التى ُتعني بكافة أوجه النشاط اال

 بين حجم التغطية وتطورات النشاط االقتصادي
تتأثر الصحافة االقتصادية في دولة اإلمارات بعوامل عدة كقلة المصادر، وضغوط العمل  •

 وغيرها .



تخاطب الصحافة االقتصادية في دولة اإلمارات في أغلب االحيان جمهور المتخصصين في  •
 مر الذي أضعف دورها في مجاالت التأثير في الرأي العام .الشأن االقتصادي،األ

 التعليق على الدراسات السابقة : 
كما بَينا سالفًا فإن الدراسات السابقة تمثل التراكم العلمي والمعرفي للباحث ، مما يلزم بوجود عالقة 

ضها تلتقي مع هذه بينها وبين الموضوع الذي ُيدرس ، وعليه فإن الدراسات السابقة التى قمنا بعر 
 الدراسة في كونها :

 تناولت كيفيات ومضامين المعلجة الصحفية لموضوعات تتصل بالمجال االقتصادي . •
اهتمت بكشف العالقات التأثيرية المتداخلة بين النظام الصحفي واتجاهات المضمون وبينها  •

 وبين الجمهور المستهدف .
ت عليها صحف الدراسة وٕابراز دورها في اهتمت بمصادر األخبار والمعلومات التى اعتمد •

 حجم التغطية .
   ومما سبق يتبين أوجه العالقة بين الدراسات السابقة وبين هذه الدراسة وتمثلت أوجه االستفادة    

 في االتي :
أوضحت الدور المهم  للصحافة في المجال االقتصادي ونشر المعرفة المتصلة بها لتحقيق  •

 الجمهور في النهضة االقتصادية العامة . الوعي المجتمعي ومشاركة
 أوضحت الدراسات أن الصحافة تلعب دور في تحقيق اإلشباع المعرفي للقراء . •
إتفقت الدراسات السابقة على ضرورة اإلهتمام بتدريب الصحفي االقتصادي وتأهيله بالدرجة  •

 التى تمكنه من أداء دوره بمهنية وٕاحتراف .
الخبراء في مجال االتصال على وجود دور لوسائل اإلعالم في التأثير يتفق ثانيا نظرية البحث : 

على جمهورها ، مع وجود تباين في درجة وعمق التأثير ، ويتأثر ذاك الدور بالظروف البيئية 
المحيطة به ، وتتعلق كذلك بطبيعة الجمهور أو الوسيلة أو الرسالة اإلعالمية ، وبناًء على تلك 

رضيات ُتمكن من التحكم في تأثيرات وسائل اإلعالم وتصميم رسائل أكثر الحقائق قاموا بوضع ف
تستند فنتج عن تلك المحاوالت عديد من النظريات التي  فعالية وقوة في تحقيق التأثير المطلوب

عليها الدراسات العلمية  في مجال االتصال ومن بينها نظرية الوظيفية التي تسند عليها الدراسة 
ترض أن الستقرار المجتمع البد لكل النظم المكونة لهذه المجتمعات القيام باألنشطة الحالية التي تف

  والمهام الموكلة إليها ومن بين تلك النظم وسائل اإلعالم .



 القرن الماضي، منتصف  ستينات حتى األربعينيات منذ االجتماع في علم الوظيفية راجت نظرية 

وكثرت الدراسات  النظريات االجتماعية، بين انتشار بأوسع تحظى عاما ثالثين من ألكثر ظلت وقد

 ، ومدى  استخداماتها هذه النظرية ، وتحديد جذور بالتحليل الوظيفي المنظور مفهوم تناولت التي 

واالتصال . وتحددت عالقة عمليات االتصال واإلعالم بهذه النظرية في  اإلعالم دراسات في

 وسائل محتوى هو هل الجمهور، ذوق تحديد المسؤول عن من مشكلة،  توظيفها في تحديد وعالج

 بالنظر إلى التحليل حيث يبدأ اإلعالم ؟  وسائل يحدد محتوى الذي هو الذوق أن أم ؟ اإلعالم

 الظروف مجموعة محدد، ُتمثله خارجي ضمن نظام يعمل اجتماعيا نظاما بوصفها اإلعالمية الوسيلة

 ظاهرة على التحليل الوظيفي ويركز مجتمع من المجتمعات ،واالجتماعية الخاصة بكل  الثقافية

 إلى الوظيفي التحليل . ويسعى  اإلعالمية السلوك من خالل الوسيلة من متكررة ، هي مجموعة

 تأثير الظاهرة لهذه يكون وقد ككل، النظام استقرار ، وبقاء في تساهم نتائج الظاهرة لهذه أن إيضاح

وظيفيا (الفوال ، مصطفى  اختالال لها إن" فيقال سلبيا تأثيرا يكون لها وقد "وظيفية" إنها فيقال إيجابي

طرق  خالل من تجريبيا اختباره يمكن افتراض تحديد أو إلى استنباط ترمي استرتيجية هو والتحليل ).

االتصال  دراسات في تعرف التي النماذج من مجموعة النظرية هذه طرحت لقد .المناسبة البحث

 من الوظائف عدد تحليل على تركز والتي الوظيفي التحليل نماذج أو الوظيفية بالنماذج واإلعالم،

 التعرف على كما تركز واإلعالمي، الجماهيري االتصال وسائل بها تقوم التي العامة واألهداف

 الخلل مظاهر تحليل وكذلك سلبية أو ايجابية بصورة الوظائف أو األهداف تحقيق مدى عن بوضوح

 ميرتون ( ملتقى بن خلدون ) . روبرت ذلك وضح كما الوظيفي

 على اعتمادها الجماهيري االتصال وسائل دراسة في الوظيفية النظرية أهمية كذلك من أوجه 

 ألجل تحديد  وذلك جهة أخرى، من الميدانية الدراسات وٕاجراء جهة، من النظرية التحليالت

الوظيفي  الدور بتحليل كثير اهتموا كما ، ، الجماهيرياالتصال  لوسائل العامة والسمات الخصائص

 الطبقية السلوك، واالتجاهات ونمو والجماعي، الفردي الوعي في تشكيل الجماهيري االتصال لوسائل

 في العام الرأي عناصر تشكيل من وغيرها والديمقراطية الحرية ومفاهيم والعنصرية، والساللية

 اإلعالم بحوث على تلك الدراسات التي قام بها باحثون في مجال، وبناء  المتباينة المجتمعات

 :تَم تحديدين بعدين فيما يتعلق بعالقة وظائف تلك الوسائل والمجتمع هما   واالتصال



 اكتشاف الجماهيرية ومحاولة اإلعالم لوسائل الجمهور تعرض عن الناتجة بالتأثيرات يهتم ُبعد - 1

 .بالجمهور الوسائل هذه تفعله ما

 أجل من الوسائل هذه تقدمه عما البحث  الجماهيرية اإلعالم بوظائف وسائل يعنى ُبعد – 2

 القول بالقدرة عن األول اإلتجاه ونتج اإلعالم، وسائل الجمهور بها يستخدم التي الكيفية الجمهور، أو

 وهو إتجاه أولئك الذين  اإلقناع ، على والقدرة الجمهور على التأثير في اإلعالم لوسائل الهائلة

 ، لدرجة التي تجعلهم يتبنون   الجمهور على التأثير في اإلعالم وسائل قدرة كبيرمن حد إلى ضخموا

 مثل األولى العلمية وبعد الحرب أثناء ظهرت التي النظريات في ذلك وتمثل باالتصال، القائم رأي

تلك  حول محددة نتائج التوصل إلىفي  صعوبة الباحثون وعندما وجد الرصاصة السحرية، نظرية

 اإلعالم وسائل بين الوظيفية بالعالقة اعتنى الذي االتجاه البحثي ظهر اإلعالم، وسائل التأثيرات

المتصلة بتلك  األسئلة على محاولة وضع إجابة قامت على ، والقاعدة الرئيسة لهذا االتجاه وجمهورها

 وما لها ؟ تعرضهم ؟ وما دوافع اإلعالم وسائل الجمهور يستخدم ولماذا كيف الوظائف، ومنها ،

 الجمهور يفعله ما اهتموا بدراسة ؟ أي أَن الباحثون لجمهورها اإلعالم وسائل تحققها التي االشباعات

 بين تربط حديثة اتجاهات ثم ظهرت هي بالجمهور، تفعله بما اهتمامهم من بدال اإلعالم، بوسائل

 أبعاده تبلورت أن منذ الوظيفي المدخل أن إال اإلعالم ، لتأثير وسائ ومدخل الوظيفي المدخل

ستناقش الباحثة  اإلعالم ، لذا ، ونظرا لطبيعة الدراسة هذه وسائل في دراسة كبرى أهمية يكتسب

وٕاسقاطها على موضوع الدراسة الحالية  اإلعالم وسائل وظائف مدخل نظرية موضوع البحث وفق

 حسب بعض المنظرين لهذا المدخل  : 

 وظائف وسائل اإلعالم في المجتمع : – 1

 وظائف ، ثالث المجتمع ودورها في اإلعالم وسائل وظائف درسوا الذين السويل أحد هاروولد حدد 

 بها  تجاه المجتمع هي : تقوم أن االتصال لوسائل يمكن

 فيما بينها ، واستجابتها لمتغيرات المجتمع أجزاء ومكونات ترابط وتعنيفق البيئي :  األ أ / مراقبة

إلى جيل ، حفظا لهوية وذاتية المجتمع  جيل من االجتماعي التراث نقل وكذا البيئة العامة ، 



وحمايته من طمس المالمح الخاصة به والتي تميزه عن غيره من المجتمعات ، وُتكسبه خصوصيته 

وذاتيته ، دون أن يكون منغلقا عليها ، بل مجتمع منفتح يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع تطورات أنماط 

الحياة وأساليبها في إطار سماته األساسية ، وهذا ما أردنا تبيينه في هذه الدراسة ، ومعرفة الدور 

متصل بالنشاط الذي قدمته الصحافة اإلماراتية ( عينة الدراسة ) في إحداث تحوالت في السلوك ال

في  –اتجاها وسلوكا  –االقتصادي لدى الجمهور المستهدف ، ومدى قدرتها في تحقيق االنتقال 

أنماط الحياة االقتصادية المتحولة عن أشكال وأساليب النشاط االقتصادي التقليدي بموارده المحددة 

ن خالل تحليل المحتوى والمعروفة ، إلى اقتصاد يختلف في شكله وأسلوبه كليا عن سابقه ، وذلك م

الذي قدمته صحف العينة في هذا الشأن وما إذا كان يالئم الوظيفة المطلوبة أم ال ، من حيث شكل 

المحتوى وموضوعه . والتعرف على ما اسهمت به من نشر لثقافة اقتصاد المعرفة الذي تقتضيه 

 خل بشكل حاد في مصالحه .تطورات البيئة المحيطة والتي ال فكاك منها . حيث أصبح العالم يتدا

 المعلومات بانتقاء وتفسير الوظيفية هذه ب /  تماسك المجتمع كإستجابة للبيئة المحيطة : وتتعلق

نقدية تؤثر بها  وسائل اإلعالم ، رؤى الواردة من خالل الرسائل تتضمن فأحيانا المحيطة ، البيئة عن

 ترغب في أن يتخذها الجمهور  تجاهات التيواال على الجمهور ، وتحاول أن تحدد عبرها السلوكيات

 تعزز وظيفة تقوم بها وسائل اإلعالم واالتصال من أجل أن  بشأن األحداث التي تقع في بيئته ،  

 فتقوم بمراقبة ورصد  تجاهها . المجتمع بين أفراد اإلجماع على وتحافظ االجتماعية األعراف

عالقتها  بالقيم أو بالسلوك أو باألنماط الحياتية  التحوالت التي تحدث في المجتمع ، والتعرف على

العامة التي اعتادها الجمهور المستهدف ، وما هو تأثير هذه التحوالت وطبيعته ، ما إذا كان سلبيا 

 أم إيجابيا .

ج / نقل التراث االجتماعي : عبر األجيال المتالحقة ، أي ما يسمى " بالمجايلة " وهي دور وسائل 

 أومن أخر، إلى جيل الخاصة بكل مجتمع من واألعراف قل المعلومات واألخبار والقيماإلعالم في ن

 اإلطار الداللي ويوسع االجتماعي التماسك يزيد الجدد، ما الالحقين إلى المجتمع السابقين  أعضاء

. وحالة التحول من االقتصاد  طريق عن المجتمع في على اإلندماج المشترك بين أفراده ، وتساعدهم

التقليدي إلى اقتصاد المعرفة " موضع الدراسة " ُتمَثل شكل من أشكال التحول االجتماعي الذي  



يقتضي ، أن تلعب فيها وسائل اإلعالم دورا أساسيا واعتمدت الباحثة على نموزج هيبرت ،أحد الذين 

وسائل اإلعالم  أسهموا في تطوير نمازج الوظيفية ، وتحديد كيفية االستقادة منه في بحث العالقة بين

تها اماواستخد.  م ) 1982( زكي ،اسماعيل،االجتماعية األخرى باعتبارها نظم اجتماعية ، وبين النظم 

كذلك في تحديد العالقة بين الصحافة اإلماراتية بوصفها نظام اجتماعي مستقل يؤثر ويتأثر بعناصر 

صحف الدراسة التي تعمل في النظام االجتماعي ، وتحاول وصف أوجه االتفاق واالختالف بين 

إطار ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية متطابقة ، لمعرفة تأثيرها على نمط السلوك العام المتعلق 

بقضية التحول إلى االقتصاد المعرفي داخل المجتمع اإلماراتي ، وما ينطوى عليه من أنماط سلوكية 

الصحف من وظائف . وألن الدراسة اقتصرت  كلية ُتسهم في استقراره وتطوره من خالل ما تؤديه تلك

بدراسة التوازن واالختالل في  ُتعنى ال على تحليل عينة من محتوى عينة من صحف اإلمارات ، فهي

تحقيق وظائف الصحافة في عالقتها باحاجات التي تقتضي دراسة ميدانية للجمهور المتلقي ، 

الصحف ، بل ستكتفي بما لعبته تلك  وعالقة هذه الوظائف بالسياسات الصحفية الخاصة بتلك

في فترة الدراسة لإلسهام في قضية تحول  -الصحف من أدوار من خالل محتوياتها التي قدمتها 

 والنمو التغييرجهود الجمهور المستهدف إلى تبني اتجاهات تتعلق بمجال اقتصاد المعرفة ودعمها 

 النظام عناصر على الوظائف توزيع إطار في تحقيقها إلى المجتمع يسعى التي الوظائف من وغيرها

 .م )  2007( كريب، ايان ،واالستقرار  التوازن لدعم وأنشطته االجتماعي

تعد الصحافة االقتصادية فرع من فروع الصحافة المتخصصة : الصحافة االقتصادية بدولة االمارات 

المطلوبة، وتعاظمت ألهميتها الحية والتي تتطلب العديد من المقومات لتقوم بدورها بالدقة والسرعة 

تهتم بتتبع التغيرات االقتصادية التي تحدث  ألنها ولدورها في التنمية االقتصادية في كافة المجتمعات

إلى  التمويل الشخصيبذلك ، بدًء من   في كافة المجاالات المتصلةفي أي مجتمع أودولة ، 

. يغطي هذا النوع من  الشركاتاألعمال التجارية في السوق المحلي ومراكز التسوق وصوًال إلى أداء 

بتسجيلها وتحليلها وتفسيرها وتحريرها بشكل مفهوم ومبسط للقارىء ويقوم ها الصحافة أخبار 

، وبيان مدى أثر تلك القرارات واألحداث والتغيرات ”المتخصص والقارىء العادي  " المواطن البسيط

تصادية والسياسية على اقتصاد الدولة والمواطنين من حيث األسعار وقيمة السلع والعمالت االق

وتعود أهمية الصحافة االقتصادية وتغطية شؤونها إلى أهمية هذا القطاع بالدرجة  والضرائب وغيرها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9


االولى ألي دولة وأي مستثمر سواء على القطاع المحلي أو العالمي، حيث يعد االقتصاد هو 

لمحرك والدافع األول للكثير من القرارات السياسية، واستراتيجيات المستثمرين باالستثمار في دولة ا

والصحافة بدولة اإلمارات ، بدأت مع قيام الدولة في سبعينيات القرن الماضي ،   معينة عن غيرها.

البدايات  م ، متزامنة مع قيام دولة اإلتحاد ، وان كانت 1971وصدرت بشكل مستمر بداية من 

األولى للصحافة سبقت ذلك إال أنها كانت محاوالت فردية لم تؤطر في شكل مؤسساتي ، وكما هو 

معلوم فأن قيام دولة اإلمارات ارتبط بالنهضة االقتصادية بالدرجة األولى التي قامت على اكتشاف 

واالجتماعية ، ما واستغالل البترول بمعدالت ضخمة أحدثت طفرة هائلة في المجاالات االقتصادية 

على وجه أخص  الصحفي المتخصصوالتناول اإلعالمي العام و اقتضى أن يواكبه تطور في النشر 

، لتغطية ومعالجة الموضوعات الخاصة بالنهضة االقتصادية التي بدأت تتسارع في الدولة ، وتأسيا 

فة تقوم سياستها م، لتكون اول صحي 1980على ذلك صدر قرار من حكومة بإنشاء صحيفة البيان  

المالحق الصفحات و ، ثم تلى ذلك ظهور عديد من التحريرية على االهتمام بالشأن االقتصادي  

االقتصادية المتخصصة تتبع لكل الصحف التي تصدر بالدولة ، وذلك لمواكبة التطورات االقتصادية 

حققتها الدولة ، والتي أصبحت ُتَمثل تحديا لمدى قدرة التغطيات الصحفية على المتالحقة التي 

ووصولها إلى المركز والمتطورة لدولة اإلمارت العربية  ، فالتوجهات الجديدة مواكبة تلك التطورات 

ساعدت بطبيعة الحال على تطور التجاري األول على مستوى الشرق األوسط ،كلها عوامل 

والمتخصصة خاصة من حيث حجمها وشكلها ومضمونها ، فزادت بذلك فاعليتها الصحافة عامة ، 

( تقرير وزارة االقتصاد الذي أصبح يهتم بها وُيتابع ما تقدمه من مضامين في التأثير على الجمهور 

ثم تتابع االهتمام بالموضوعات االقتصادية المختلفة بشكل مستمر ، في  . م) 1999والتجارة 

اتية ، فخصص قسم خاص ( المحليات ) من ضمن موضوعاته األساسية التي يقوم الصحافة اإلمار 

بمعالجتها ، الموضوعات االقتصادية ، ثم ُخصصت صفحات خاصة للنشاط االقتصادي ، ثم تطور 

األمر إلى ظهور المالحق االقتصادية المتخصصة في هذا الجانب ، وأول ملحق اقتصادي 

م ، وكان يصدر بشكل اسبوعي بجانب  1985ة االتحاد في عام بالصحافة اإلماراتية كان بصحيف

ت الصفحات االقتصادية بصحيفة الخليج ، ثم تطورت الصفحات االقتصادية وفي ذات الفترة ظهر 

م إلى اثني  1995وصل في علم م  1991إلى ملحق يومي من أربع صقحات ملونة في بداية عام 



عشر صفحة ، ثم بلغ مابين عشرين إلى ثمانية وعشرين صفحة  وزاد اقبال المعلنين عليها مما 

، وكذلك أحثت صحيفة البيان نقلة نوعية في دفعها الصدار ملحقيين اقتصاديين في بعض الفترات 

وفي صحيفة االتحاد تطور القسم االقتصادي وأصبح يصدر ملحق اقتصادي ، صفحاتها االقتصادية 

وما أفاد م ، ثم زاد إلى ستة عشر صفحة .  1995مي مستقل من ثمان صفحات في عام يو 

الصحافة االقتصادية بدولة اإلمارات ، كصحافة متخصصة أن نشأتها جاءت بعد أن أصبحت 

فه العلمية ونظرياته الخاصة به الصحافة المتخصصة فرعا رئيسا في علم الصحافة له أصوله ومعار 

كذلك لعب محددة المالمح ، فظهرت من بداياتها بشكل مؤسس وراسخ ، أي أنها بدأت وهي 

يزيد فيها  –كما هو معلوم  –اإلعالن دورا كبيرا في تطوير الصحافة االقتصادية فمنطقة الخليج 

وارتفاع مستوى دخل الفرد ، وكذلك زدهار االقتصادي بها شاط اإلعالني بشكل كبير نتيجة لإل الن

سة بين المؤسسات االقتصادية واتجاهها لدعم جهودها التسويقية من خالل زيادة ارتفاع مستوى المناف

معتمدة في ذلك على وسائل اإلعالم ومن بينها وأهمها الصحافة المقروءة التي ما  إنفاقها االعالني

لكل هذه  ذلك التنافسية الكبيرة بين الصحف .يضاف ل،  زالت تحافظ على المعلن كممول رئيس

 العوامل أدت إلى تطوير أساليب الممارسة الصحفية ، وزادت من كفاءتها في التغطية 

المتمثل في البحوث والدراسات التى تناولت  رغم أن الناتج الفكري الواسع، قتصاد المعرفة :مفهوم ا

مفهوم اقتصاد المعرفة قد زاد بشكل ملحوظ في األونة األخيرة ، وبرغم كثافة التداول له في التنظير 

العلمي المتصل بمفاهيم االقتصاد ، إال أنه مازال يمثل ميدانًا حيًا للجدل العلمي حول تحديد داللته 

اج لمزيد من التبيين والوضوح ، إال أن مايمكن الجزم به ، هو إقتران العلمية القطعية ، ومازال يحت

العلم المفهوم بحالة التطور العلمي والمعرفى الذي سادت العالم في عصره الراهن ، حيث أن 

عصر يمكن ان نصف بهما العصر الراهن بأنه  والمعرفة أصبحا يمثالن الميزتان االساسيتان اللتان

قتصاد فا.  م )2002( أشيش، آرورا يؤمن بهذه الحقيقة التى تتأكد يوما بعد يوم ال مكان فيه لمن ال 

المعرفة واحد من المصطلحات الجديدة التى يتم تداولها األن بشكل كبير ، وقد قدم عدد من الباحثين 

في  Joseph Schumpeterمنهم جوزيف شومبيتر والدارسين تعريفات حول هذا المصطلح ، و 

في الثالثينيات وفريتز  Friedrich Hayekالقرن العشرين وفريدريك فون هايك  العشرينيات من

في الخمسينيات من القرن العشرين. وقد نشر ماكلوب مؤلفه الضخم سنة Fritz Matchup  ماكلوب



 The Production and Distribution of Knowledge" in the United"تحت عنوان 1962

States (1962 ، ( 1983-1981مؤلفا من أربع مجلدات سنة ثم نشر Knowledge  : Its 

Creation, Distribution, and Economic Significance" (1981-1983 ( بول ، ديفيد )

وأدخل عدة مفاهيم أصبحت متداولة بين الباحثين مثل عمال المعرفة، وصناعة المعرفة،  . م)2006

على العديد من الباحثين الذين حذوا حذوه، من أمثال  وصناعة اإلعالم، واقتصاد المعرفة، وقد أثر

كما  م )2004عبد السالم الدويبي ،(. Alvin Toffler، وألفين توفلر  Peter Drucker بيتر دروكر

اقتصاد المعرفة أيضًا بأنه االقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء األعظم من القيمة  فُعرَ 

هذا االقتصاد، تشكل مكونًا أساسيًا في العملية اإلنتاجية كما في  المضافة، وهذا يعني أن المعرفة في

، باعتبارها  القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصال  وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون  , التسويق

 .  م )2003( صالح ، مهيوب المنصة األساسية التي منها ينطلق.االقتصاد المبني على المعرفة ، 

قتصاد الذي يحقق اإلستخدام األمثل للمعرفة خلص إلى أن اقتصاد المعرفة هو االيمكن ان نأخيرًا 

 .جتماعية مارها بفعالية لتحقيق التنمية االقتصادية واالوٕاستث

 كان وأن وملموسًا، حياً  واقعاً ،  كشكل جديد المعرفي االقتصاد أصبح لقد قتصاد المعرفة :أهمية ا

ن االمر الذي الخالف عليه هو إأل أ ل ،والتشك التكوين تحت زال ما أنههنالك من ينظر إليه على 

،  كافة األخرى االقتصادات على يتفوق وأنه ، سريعة بمعدالت ينمو االقتصاد الذي أصبح  أنه 

 : م )2004االبراهيم ، حمد يوسف (   محققا جملة من الفوائد تتمثل في

واالبتكار والخروج من نمطية التفكير واألداء ، ويزيد من ُأفق  التجديد على المؤسسات يحفز -1

 حيث أنه نشاط يقتضي إمتالك كثير من المهارات والقدرات الخاصة . .الطموح لديها 

وٕانتاجها ، مما يزيد من درجة الوعي المجتمعي وينشط تفاعله  وتوظيفها المعرفة نشر على يقوم -2
 .مع كافة مشروعات التنمية فيه 

والتفاعل الحي بين مؤسسات المجتمعات المختلفة ومؤسسات المجتمع  اإللكتروني التبادل يحقق -3
 الواحد ، ويحقق فائدة تبادل الخبرات والتجارب .



مرغوبة وجوهرية ، األمر الذي يرفع من كفاءة الكوادر البشرية  تعليمية ونواتج مخرجات يحقق -4
 حقق األكتفاء من المختصين المؤهلين .ويجعلها في مستوى  األهلية المطلوبة وي

ة التى تقع بين مؤسسات اإلنتاج أوسع ، ذلك للمنافسة الكبير  وخيارات أكبر ثقة المستهلك يعطي -5
عن تحقيق الجودة العالية لما تقدمه من خدمات ومنتجات، لكسب المستخدم فيها ادوات وبحثها

 .إقتصاد المعرفة 
 المعرفة :قتصاد او  العالقة بين اإلعالم

وبفضل ،  العلميالتقدم  بفضل هائال تطوًرا األخيرة السنوات في وتعددت االتصال، وسائل تطورت 
 جوهرًيا دوًرا تمارس اإلعالم وسائل حيث أصبحت العشرون ، القرن شهدها التي التكنولوجية الثورة

 رئيًسا مصدًرا اإلعالموسائل  تعد حيث ،واألحداث الجارية  بالقضايا الجمهور اهتمام إثارة في
  فاعليتهل نسبة  واالجتماعية ، والثقافية ، السياسية القضايا كافة عن معلوماته استقاء في جمهورلل

 التأثير وقوته في ، المجتمع أفراد إلى كل الوصول على بقدرته – اإلعالم – فهو الواسع وانتشاره
 في مؤثًرا عنصًرا اإلعالم يمثل كما ومستمر ،بشكل عام  ، االجتماعي الوعي بتشكيل يقوم -عليهم 

نعيمة ( ، والمجتمعات ، والمؤسسات  لألفراد والثقافات أداة للتعريف باألفكار باعتباره المجتمعات حياة

 زادت جديدة أبعاًدا ،كافة  اإلعالم، وسائل اكتسبت األخيرة السنوات وفى .م )2005حسن ، رزوقي 
 في هامة اجتماعية نظم باعتباره اإلعالم أن ذلك إلى يضاف والجماعات، األفراد علىا تأثيره قوة من

المجتمعات  ربطونشر كل ما من شأنه  .  وسياسية اقتصادية ، مضامين يحمل البشرية المجتمعات
والعمل على استثمار العقول ورعاية إبداعاتها لتعود على ، مايستجد في المجال العلمي والبحثيب

، من هذا المنطلق ظهر مايسمى   م ) 2012،زيد خثالن( ، بالخير الكثيرصاحبها وعلى وطنه 
باإلعالم العلمي الذي يعدأحد الوسائل المهمة لنشر الثقافة العلمية، والذي يشير إلى أن دوراإلعالم ال 

و يقتصر على نشر المعلومات عن المبتكرات واالختراعات ومنجزات التقدم العلمي والتقني ، أ
، كما صيغ األمر هكذا في نظرية نشر المبتكرات ، بل يتجاوز يات استخدامها الرديمخاطر وسلب

وبناء إدراك الجمهور وتحديد سلوكياته كما صاغ ذلك منظرو  هذا إلى التأثير في الرأي العام
الوظيفية الذين يرون أن وسائل اإلعالم تقوم بوظائفها كنظم اجتماعية تؤثر في التكوينات المجتمعية 

"عصر المعلومات" الذي تعيشه إن . ) م 2003اسماعيل ، محمود (ستهدفة بما تقدمه من مضامين الم
اإلنسانية اليوم ، يفرض علينا أن نتعامل مع حقائق األشياء كما يجب أن تكون عليه ، ومن بين تلك 
الحقائق أن العالم أصبح في حاجة متسارعة للمنابر اإلعالمية التي تعزز انفتاح  كل مؤسسات 

يمثل جهة اإلفادة منها ، وأن تدعم  المجتمع عامة أو خاصة على قضايا واهتمامات الجمهور الذي



جهود التعبئة والتالحم االجتماعي العام ، وتقوي التفاهم والتآلف بين الفاعلين في القطاعات المتباينة 
، وترسيخ السلم والنماء االجتماعيين، في وقت  وأن تتصف بمزيد من التطلع نحو التقدم والرفاه

ت االجتماعية التي تلقي بظاللها الكثيفة على الحياة تتسارع فيه التطورات االقتصادية والتحوال
هي المعول عليها اإلنسانية وترسم معالم الغد أيضا. فالمؤسسات اإلعالمية التقليدية واإللكترونية 

وشرحها لهم في قوالب وبأسايب ووسائل تناسبهم ،  الرسائل إلى الجماهيروتعريفهم بها إليصال
، الذي أصبح يلعب دورًا مهمًا في عملية تنمية  اقتصاديات المعرفة فالمعلوماتية سرعت من دينامية

وتطوير المجتمعات لذا فكثيرمن الدول الغربية وحتى العربية أدركت العالقة الوثيقة بين التنمية 
( معراج ، هواري واقتصاد المعرفة أو باألحرى العالقة بين فاعلية النظام التربوي والتماسك االجتماعي

، وهو ما يمثل أحد أهم رؤى نظرية الوظيفية التي تفترض أن وسائل اإلعالم تستطيع أن  )م2005
ًتسهم بشكل فَعال في صناعة اتجاهات وسلوك الجمهور المرغوب فيه من قبل القائم باالتصال . 

. فالتضخم المعلواتي وتطور البحث  خاصة وأن بناء المعرفة اليوم أصبح يرتكز على االتصال
 .)  م2005إدورد ، شتاينمولر ( ،ظهور مجتمع الشبكات والمعارف و  العلمي

 : قتصاد المعرفة على المجتمعتأثيرات ا
في كثير من الشكل اإلجتماعي والثقافي  أن ، وبطبيعة الحالماسقناه سابقًا ُيبين بجالء أنه 

ة أصًال في القائموستشأ منظومة قيمية غير ، مالمح المجتمع المعرفي الجديد المجتمعات سيأخذ 
  وٕان كانت تتبع األسواق، إأل أنها ال تواكبها في سرعتها وحركتها كل مجتمع  فالمجتمعات 

، وال يأتي موضوع تعديلها  وتشكلها على نحو متوقع وتلقائي، ومن أوضح  ) م2004فيليب،إيفانز (
القول: مدن بال تمدن، ف للمدن، أو ما يمكن وصفه بيأمثلة هذا التشكل ما نشهده، اليوم، من تري

 :)  م2010غرايبة ، ابراهيم (كالتالي  وفي هذه الحال يكون اإلصالح في مسارات ثالثة
لتقنيات التى يتأسس عليها  أ / العمل على تحديد العالقة المطلوبة والمناسبة بين تلك الموارد وا

واالستجابات االجتماعية والسياسية والثقافية   تصاد المعرفة وبين التحوالت التى تحدث في المجتمعاق
 واالقتصادية المتحققة وقياس مؤشراتها اإليجابية .

ب / وضع خطة لمعالجة السلبيات الناتجة عن هذا التحول ، وٕاعادة صياغة وترتيب األهداف 
لجديدة ستغالل الفرص بشكل جيد ومجابهة التحديات اتم اوالبرامج العملية التى تحقق اإلصالح ، لي

 الناشئة عن هذه التقنيات والموارد.
، والتمييز بين اإلصالح واإلخفاقى، وتقييم ما تم أنجازه  ج / تحديد معاني وكيفيات اإلصالح

بالفعل،من األهداف المحددة مسبقًا،المرتبطة بإستخدام التقنية ومواردها في النشاط اإلقتصادي 



عليه ،  ه في إطار ما يجب تحقيقه ، وما يفترض اإلبقاءوالتحوالت الجديدة الناتجة عن ذلك ، وتقييم
 تأجيله .وما يمكن التنازل عنه أو 

والصحافة اإلماراتية عليها أن تؤدي دورها في عملية التحول هذه التي تتبناها المؤسسات الرسمية ، 
على كثير وتخطط لها استمرارا في عملية النهضة االقتصادية التي حققتها الدولة بشكل كبير تفوقت 

وعليها أن تواكب من الدول التي ُتحسب في عداد الدول الكبرى ، حققت كل ذلك في زمن وجيز . 
قتصادي لناشئة عن تغيير انماط النشاط االتجاهات االجتماعية والثقافية ابخطابها المتخصص اإل

صالح ميهوب  (اقتصاد المعرفة وتقنياتها،يمكن تحديدها في خمس اتجاهات رئيسية هي  الناشئ ،
 ) :م2003

* أسلوب الحياة ومهاراتها والتى تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر وفق اإلختالف في المكونات 
 األساسية الخاصة بكل مجتمع .

 . * المجتمعات والمدن المستقلة باعتبار الهوية الثقافية واإلجتماعية التى تميز كل واحدة
الخاصة بالتكوين المجتمعي ، وتمثلها  الفنون بكل * المكونات الحضارية التى تمثل البصمة 

 أشكالها، النمط المعمارى اآلداب والشعر والرواية والرسم والموسيقى والتصميم .  
* الفلسفة والنهج العام الذي ُيستقى من النمط المجتمعي الذي يسود ويحكم سلوك األفراد   وبالطبع  

 يختلف من مجتمع آلخر .
رأس مال ومحور كل تغيير يحدث في المجتمع سواء كان تغييرًا جذريًا كليًا أوجزئيًا * الفرد باعتباره 

محدودًا، باإلضافة لكونه هدف أساسي للتحول وألجله يتم البحث عن التطور والتحديث وهو كذلك 
وتلك المتغيرة بفعل  : ) م2005عبدالعال صالح ، محمد، (  يبحث ويفكر في القيم الجديدة والناشئة،

 التحوالت التي تجري في األسواق والموارد .
  مادي، ال اقتصاد إلى مادي اقتصاد من التحول إن المعرفة : اقتصاد في االندماج عوامل 

 الفكري  مال رأس في واالستثمار متطورة تكنولوجية تحتية بُنى إقامة هما أساسيان شرطان   يتطلب
 . م )2004( حسانة ، محي الدين 

 يكون المعرفة اقتصاد إطار في تكنولوجية تحتية بُنى تشييد إن :واالتصال  اإلعالم تكنولوجيا -أ
 اإلعالم معدات وصناعة البرمجيات كصناعة واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا باالستثمارفي أساسا
 بين الفجوات ردم في فعالة بطريقة و تساهم أن واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا ويمكن ، اآللي

 واالتصال المعلومات تكنولوجيا استعمال تعزيز أيضا ينبغي كما ، المتقدمة والبلدان النامية البلدان
 البشرية الموارد وتنمية والتدريب التعليم مراحل جميع في



 أكثرناتج  على الحصول إلى يهدف البشري المال رأس في االستثمار إن :الفكري المال رأس  -ب
 والخبرات، والمهارات المعارف مجموعة إلى يشير البشري المال فرأس يتطلبها، التي التكاليف من

 .المؤسسة داخل العمل إنتاجية زيادة من تمكن التي القدرات وكل
رعاية وتشجيع اإلبداع : يتطلب البيئة المالئمة، فالدول والمجتمعات التي تتمتع بمستويات  -ج 

مواكبة  ، واألقدر على هي األقدر على اإلبداع والتقدم وتقاليد منفتحة تكونعلمية عالية وعادات 
اإليجابي في عالم اتخذ من المعرفة  عة في كافة مناحي الحياة، من أجل اإلندماجالتغيرات السري

 والتكولوجيا الخاصة بها موردًا اقتصاديًا رئيسًا .
 منهج التحليل وٕاجراءاته 

، الذي يهدف لمعرفة دور الصحافة اإلماراتية اليومية في الشأن  ضوع الدراسةبحسب طبيعة مو 
الذي تتم به دراسة هو المنهج الذي و تحليل المضمون منهج ستخدمت الباحثة االقتصادي، ا

 )م  1998بد وآخرون (الموضوعات بطريقة منتظمة وموضوعية  وكمية ، بهدف قياس المتغيرات 
ينتقل فيه الباحث من التي ُتمثل عناصر الظاهرة المبحوثة ، وتعيين العالقات التأثيرية القائمة بينها ، 

وهو يسير متدرًجا في التعميم حتى يصل إلى حكم عام  ، أو من الخاص إلى العام. الجزء إلى الكل
صفي ألنه يهتم . كما استخدمت المنهج الو في دراسات االتصال  وُيعد من أنسب المناهجأو . 

بدراسة الحقائق المتعلقة بالظاهرة وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها وٕاصدار تعميمات 
التجريد لتميز الظاهرة من حيث كمها وكيفها ، والتعميم إلصدار ، بشأنها ، ذلك ألنه ُيحكم بقاعدتين 

محل البحث ، ومحاولة تحديد الحكم على الظاهرة ، وذلك بهدف وصف الواقع المتصل بالظاهرة 
 الوضع المثالي الذي يجب أن تكون عليه وفق معايير علمية محددة ومتفق عليها .

قتصادية في صحيفتي البيان من المالحق والصفحات اال مجتمع البحث  يتكونمجتمع البحث : 
أن الباحث ال ، وكما يتفق المختصون  م2010والخليج الصادرتين في الفترة من يناير إلى ديسمبر 

يستطيع أن يشمل كل أفراد المجتمع خاصة في البحوث اإلعالمية نسبة لكثافة تلك المفردات النه 
ييتطلب إمكانات وجهد ووقت تفوق قدرة الباحث ، لذا فقد تم إختيار عينة من هاتين الصحيفتين 

 وذلك للتباين في السياسة التحريرية الخاصة بكل واحدة .
      كما ذكرنا جة تحول دون اإلحاطة به بشكل كليلضخامة مجتمع البحث بدر  نظراً :  عينة البحث

 ( الوقائي ،  ورة مصداقية أكبر لنتائج البحثكما أن دراسة كافة مفردات المجتمع ال تعني بالضر 

لجأت الباحثة إلستخدام نظام العينات ، تحديدا العينة العمدية من المجتمع الكلي للبحث  ،م ) 1998
أعداد من كل  4حيث اختارت  لتقوم بدراستها وتحليلها وبالتالي إستخالص النتائج وتعميمها ،



أي  من كل شهر لمدة عام  30، 10،20، 1صحيفة من صحف الدراسة تمثل األعداد الصادرة أيام 
مفردة من كل صحيفة في فترة الدراسة  48أعداد من كل شهر فبلغ مجموع المفردات  4بواقع   
قتصادي الدراسة على المحتوى االفيها صرت حانعددًا من صحف الدراسة  96العدد الكلي  فيصبح

الحجم األمثل  إنَ  ومن المعروفن المسح الشامل ، ع ها الباحثة المسح بالعينة بدالً ستخدمت فيا
( ،  التفاوت في أحجام العينات ال يعنى تفاوتًا في النتائج هناك من يرى أنَ و للعينة ال إتفاق عليه 

خاصة في بحوث تحليل المحتوى ، وحدد بعض المختصين مجموعة من العوامل  ) م 1989 الوقائي
 التى يتوقف عليها إختيار العينة منها

 مدى التجانس بين مفردات العينة •
وبالنسبة للصحافة أيضا يتعلق األمر بدورية الصدور ، حيث أنه في حال الدورية المتباعدة  •

 للعينة يحقق أكثر دقة في النتائج . يكون إختيار حجم كبير
كذلك عدد الصفحات يؤثر في تحديد حجم العينة ، باعتبار العالقة بين عدد الصفحات  •

 وحجم التغطيىة ، وهي عالقة طردية .
أيضًا تكرار تناول موضوع الدراسة في الصحف المبحوثة ، فكلما زاد التكرار كان تمثيل  •

نطالقًا من هذه المؤشرات ، حسب معرفة الباحثة بطبيعة حجم صغير من العينة مقبوًال . وإ 
 الصحف المختارة للدراسة ومدى التجانس بينها ، َتم تحديد العينة بالشكل الذي أشرنا إليه .

، دراسة تحليلية تهتم برصد  ووصف وتحليل المحتوى  بما ان الدراسة : أدوات جمع المعلومات
االقتصادي بقوالبه المختلفة ، فإن أداة تحليل المضمون هي األداة الرئيسة في جمع المعلومات 

ليتسم بالشمولية والدقة كما وكيفا والبيانات حتى يتحقق تكامل وتنظيم خطوات الوصف والتحليل 
ة ماذا قيل؟ وكيف قيل؟ ومقارنة العناصر المكونة لها معرفللظاهرة التى تمثل موضوع البحث و 

كما انها أداة لمالحظة وتحليل السلوك االتصالي العلني للقائمين ، وتحديد عالقاتها التأثيرية 
 .  )م  1998( بد وآخرون باالتصال 

ليل ية ) كوحدة معيارية في تححثة وحدة الموضوع ( الوحدة الطبيعاستخدمت البا وحدات التحليل :
المحتوى وتبيين الدالالت اإلحصائية في إرتباطات العناصر والفئات المختلفة وهي الوحدة التي 

 . يستخدمها منتج المادة اإلعالمية في تقديم محتواه  من خاللها للجمهور المتلقي
من واقع طبيعة موضوع الدراسة ، وحسب المشكلة التى يحاول البحث معالجتها ، :  فئات التحليل

يأتي تحديد تصنيفات محددة ، يختارها الباحث ألجل تحويل المحتوى المبحوث إلى أرقام وتكرارات 
يسهل رصدها وعدها وقياسها وتحليلها ، ومن ثم تحديد المفاهيم والدالالت التى تشير إليها ، ذلك 



نسق منطقي معين ، ويقوم تحليل المضمون كما ذكرنا آنفًا على دراسة فئات او تصنيفات وفقًا ل
تتعلق بشكل المحتوى ، واخرى تهتم بجانب المضمون ، يتم من خاللها وصف المضمون وتحليليه 

 بدرجة من الشمولية والموضوعية  ُبغية الوصول إلى نتائج علمية دقيقة .
الباحثة فئات الشكل التحريري الذي تناولت به صحف الدراسة المحتوى  وتعني بهاأوال فئات الشكل : 

االقتصادي في فترة الدراسة ، وكما هو معلوم فإن الشكل التحريري الذي يختاره الصحفي له أثر 
كبير على قارئية ومقروئية الصحف ، وفي ذات الوقت ُيحدد مدى مهارة المحرر في إختيار الشكل 

 كل موضوع حتى يحقق وظيفته. وقد حددت الباحثة فئات الشكل في: التحريري الذي يناسب
، ونعني به تقديم المعلومات المفيدة والكافية والجديدة عن حدث يهم أكبر نسبة من الجمهور  الخبر

 الرتباطه بمصالحه العامة .
، هو فن يقع بين الخبر والتحقيق الصحفي ، ويقدم مجموعة من الحقائق والمعلومات حول التقرير

الوقائع في حركتها الديناميكية و يتميز بالحيوية والحركة وال يقتصرعلي الجوانب الرئيسة في االحداث 
 كما الخبر، بل يتضمن وصف الزمان والمكان واالشخاص وكل الظروف المرتبطة بالحدث .      

هو اداة تستخدمها الصحافة لتعبر بها عن السياسة التحريرية بشكل مباشر، و عن اراء ،  المقال
بعض كتاب الصحيفة حول االحداث والقضايا التي تقع يوميا في المجتمع وتشغل الراي العام 
 المحلي او الدولي ، وال يقتصر المقال علي شرح وتفسير االحداث والتعليق عليها انما يمكن ان
يطرح في بعض االحيان فكرة جديدة ، او تصور مبتكر او رؤية خاصة يمكن ان تمثل في حد ذاتها 

 قضية تشغل الراي العام .اذا كان لها عالقة بمصالح الجمهور او مثيرة الهتماماتهم .
هو أحد الفنون الصحفية التي تعتمد الحوار واللقاء والمقابلة الصحفية مع شخصية مختصة ، الحديث

وهو حديث غالبا ما يكون ثنائيا بين صحفي  ، جال ما ، أو شخص كان شاهدا على حدث مابم
وشخصية معينة ،أوبين صحفي ومجموعه ممن تجمعهم قضية أو ظاهرة , أومجموعة صحفيين مع 

 شخصية بارزة , وُيعد الحديث الصحفي من اكثر الفنون الصحفية جذبا للقارئ.
الفكرة التى يتضمنها الخبر والبحث عن أسبابها ودواعيها ومعرفة ، وهو فن لشرح وتفسير  التحقيق

 والسياسية واالقتصادية والفكرية التى أدت لوقوع الخبر أو تتعلق بقضية التحقيق  العوامل االجتماعية 
حتوى الصحفي في صحيفتي الدراسة للمبها الباحثة المساحة التى ُخصصت وتقصد  فئة المساحة :

بالمساحة الكلية ، وهي تقاس بالسنتيمتر المربع لكل العناصر المكونة للمحتوى االقتصادي  ةمقارن
 من متون وعناوين وصور ورسوم واطارات ...الخ .



موقع المادة له داللة في تحديد أهميته  وتشير إلى موقع المادة من الصفحة ، حيث أنَ  فئة الموقع :
 ا الباحثة إلىووزنه بالنسبة للمواد االخرى ، وصنفته

 أعلى يمين الصفحة .
 أعلى يسار الصقحة .

 وسط الصفحة .

 أسفل الصفحة .
أصبحت الصورة تمثل عنصرا تيبوغرافيًا مهمًا في صحافة اليوم بل في  فئة الصورة الصحفية :

بعض األحوال تمثل موضوعًا صحفيًا كامال قائما بذاته وليست فقط إضافة للنص، فهي تعمل على 
موضوع الصحفي وٕاكسابه مزيدًا من الوضوح والمصداقية ، واستخدمت الباحثة هذه الفئة إبراز ال

 وصنفتها إلى :
 وجود الصورة مع موضوع.

 وجود صورة منفصلة تعبر عن موضوع كامل ، مصحوبة بتعليق فقط .
 عدم وجود صورة .

ات وٕاحصاءات وأرقام ، قد غالبًا ماتحتوى المادة الصحفية التى تتناول االقتصاد بيان فئة الرسوم :
يصعب على القارئى العادي فهمها إذا صيغت نصيًا ، وحتى يُسل فهمها  يستخدم الكاتب الرسوم 
البيانية لتمثيل تلك الحقائق بصريًا للبيانات الرقمية بحيث توضح العالقة الكمية أو النسبة بين 

قام وتسهل التعامل معها ، فكل ماكانت وحدات تلك البيانات ، فالرسوم البيانية أداة تبسط فهم األر 
قدرات الصحفي عالية في استخدامها كلما كان أقدر على تحقيق هدف النشر ، وهي أيضًا تخدم 

 : وصنفتها الباحثة إلى البعد التحليلي للمحتوى المبحوث ،
 . استخدام رسوم مع النص

 عدم استخدام رسوم .
 ثانيًا فئات المحتوى ( ماذا قيل ) :

الفئات التى تسعى الباحثة من خاللها للتعرف على الخصائص والدالالت الخاصة بمحتوى وهي 
وتعرف اجرائيا بأنها ،  والتي تَم تناولها في الوحدة الطبيعية المادة الصحفية المتصلة بموضوع البحث

 ، وتم تصنيف هذه الفئات إلى اآلتي :ويات االقتصادية بحصيفتي الدراسة المحت
قتصادي الذي تم تناوله من وُيقصد بها فئة مجال المشروع اال المشروعات االقتصادية :فئة مجال 

 خالل صحيفتي الدراسة ، وقد رصدت الباحثة عدد من المجاالت تمثلت في اآل؟تي :



 المجال التجاري . •
 مجال السياحة . •
 مجال البترول والطاقة . •
 مجال العقارات . •
 مجال الصناعات . •
 مجال البورصة . •
 ال االستثمار بشقيه .مج •
 مجال الخدمات العامة . •
 مجال ااالتصاالت . •
 مجال التأمين . •
 مجال المصارف والبنوك . •
 مجال الزراعة . •

 مجاالت ُأخرى كل نشاط اقتصادي غير البنود المذكورة .
وتعني به الباحثة جهة ملكية المؤسسة أو المشروع االقتصادي الذي يمثل محتوى  فئة الجهات:

 لصحفي وصنفتها الباحثة إلى :النشر ا
مؤسسة أو مشروع حكومي . أي تلك التى تملكها وتمولها الدولة ومايتفرع عنها من أنشطة  •

 ومنتجات  .
مال مؤسسة أو مشروع شراكة .وهي مؤسسات ومشروعات تقوم كشركات مساهمة بين رأس  •

 فراد أو مؤسسات .الدولة ، وراس المال الخاص أل
خاصة تُنشأ وتمول .هي المؤسسات والمشروعات ذات الملكية المؤسسة أو مشروع خاص  •

 جماعات .فراد أو برأس مال خاص أل
مؤسسة ومشروعات القطاع العام ،وهي المؤسسات والمشروعات التى تعبر عن سياسات  •

الدولة ، وتتولى أدوارالتوجيه بعمليات كيفية الترشيد االقتصادي والرقابة على النشاط 
 ،ألجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون االقتصار على تحقيق الربح. االقتصادي العام

 التي عمدت إليها الصحيفة في تناولها للممحتوى وقسمتها الباحثة إلى:   :أهداف النشر فئة
قتصادي بالتطورات الحادثة في الميدان اال* هدف إخباري ، أي قصد إعالم الجمهور المستهدف   

 وذلك باستخدام القالب الخبري .من حيث الكم والنوع 



تعليم األفراد وٕارشادهم لكيفية اإلسهام بادوار   وتقصد به وظيفةهدف تعليمي إرشادي ،  •
 قتصاد معرفيوتحوالتها إلى اومشروعاتها قتصادية لنهضة االإيجابية والمشاركة الفاعلة في ا

نجاح او فشل ى األسباب والعوامل التي تؤثر في هدف تحليلي بقصد التعرف عل •
ستخدام الموارد البديلة التي تدخل في عمليات اإلنتاج قتصادية وكيفية ااالالمشروعات 

 االقتصادي القائم على المعرفة .
 .أخرى : ويقصد بها كل هدف خارج نطاق ماذكر  •

قتصادي وقسمت ني بها الباحثة إتجاهات الصحيفتين في تناول ونشر المحتوى االوتع : فئة اإلتجاه
 : إلى

 إتجاه إيجابي . •
 إتجاه سلبي . •
 محايد •

وتعني بها الباحثة المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في جلب األخبار  فئة المصدر:
من تُنسب إليهم المعلومات واألقوال واألخبار ة بموضوع البحث وتشمل هذه الفئة والمعلومات المتصل

 المذكورة في محتوى الدراسة وُصنفت إلى :
 ر الذاتية للصحيفتين ( صحفي ، مندوب ، مراسل ) .المصاد

 وكالة األنباء اإلماراتية ( وام ) .
 وكاالت عربية .
 وكاالت أجنبية .

 مختصون .
 قراء .

 مصدر مجهول .
 مصادر اخرى .

قتصادي الذي تم تناوله من خالل صحف قصد بها الباحثة مكان المشروع االوت التغطية : فئة مكان
ألجل التعرف على إتجاهات الصحف المبحوثة في األهمية التى توليها للمشروع  الدراسة ، وذلك
قتصادي أمر متداخل على المستويات المحلية كما هو متفق عليه فإن النشاط  االحسب موقعه، ف

واإلقليمية والعالمية بحيث ال يمكن إلغاء تأثيرات كل واحد على اآلخر ، وتم تحديد تصنيفات هذه 
 تي :الفئة في اآل



 محلي أي المشروعات المتصلة بالشان المحلي لدولة اإلمارات . •
 اإلقليمي ويشمل المشورعات على مستوى المنطقة الخليجية والمنطقة العربية عامة . •
 عالمي المشروعات ذات الطابع الدولي . •
 متعدد أي الذي ال يقع تحت التصنيفات السابقة . •

 لحات وااللفاظ المستخدمة في المحتوى محل البحث .مدى وضوح المصط عني بهاوت فئة اللغة :
عن اوضوح األسلوب وسهولة العبارات واأللفاظ وبعده وتقصد بها اباحثة مدى:  فئة األسلوب 

فهمها للعامة ، وهو أمر مهم باعتبار تنوع فئات الجمهور المستهدفة معه التعقيد الذي يصعب 
ختيار األسلوب الذي يناسبه لصحفي في اافية ، فمهارة االتعليمية والثق بالموضوع وتباين مستوياتهم

 في صياغة مادته الصحفية لها أثر كبير في تحقيق هدف النشر   ولتحديد ذلك تم النظر في :
: فالعنوان هو بوابة الدخول إلى الموضوع ، كما انها موضع تحقيق  أ / صياغة العنوان والمتن

جذب الجمهور وتشويقه له ، فالبد أن يكون واضحًا وجذابًا ومتسقًا مع النص الصحفي، وحتى يكون 
كذلك فالبد أن يشمل أهم حقيقة في الخبر او الموضوع الصحفي ويشير إلى أكثر النقاط إثارة فيهما 

 قل على أحدى األسئلة الستة كما يجب أن يكون دآًال على معني مفيد .وان يجيب على األ
: تمثل مقدمة الخبر أو الموضوع الصجفي مكونًا أساسيًا في بناء القالب الفني مقدمة الخبر ب /

المستخدم في الكتابة الصحفية ، وكما قيل تشبه مقدمة الموضوع الصحفي واجهة المتجر فإذا كانت 
قت نسبة عالية في إقبال الجمهور وتفاعلهم مع الموضوع والعكس صحيح . الواجهة جذابة حق

وُتوصف المقدمة بالجيدة إذا تضمنت أهم عناصر القصة الخبرية ، وأنها مختصرة ال تطويل بها ، 
 وتجيب بوضوح على األسئلة الستة وأنها متميزة تبعد عن التكرار.

بعض خواص اللغة األدبية من  لغة خاصة تجمع بين: الكتابة الصحفية  ج / اإللتزام بلغة الصحافة
، خاصة وبعض خواص اللغة العلمية باعتمادها على الحقائق   ستخدام المحسنات اللفظيةاحيث 

قتصادي الذي تكثر فيه اإلحصاءات واألرقام ، حتى تكون لغة بسيطة سهلة فيما يتعلق بالمجال اال
بسيطة غير معقدة ومتداولة غير غريبة ، استخدام استخدمت تراكيب والفاظ  ويتحقق ذلكالفهم ، 

 الفعل المبني للمعلوم ، اإلبتعاد عن الجمل والمفردات الطويلة .
به اختبار صدق اداة جمع ُيعد من األمور المهمة في إجراءات البحث العلمي ، وُيقصد  الصدق :

قياسه فعًال، بحيث تتطابق  المعلومات والبيانات، ومدى قدرتها على ان تقيس ما تسعى الدراسة إلى
المعلومات التي يتم جمعها بواسطة الدراسة مع الحقائق الموضوعية ووسائل تحقيق الصدق تتمثل 

:  في االتي  



وتعد امتدادًا لطريقة الصدق الظاهرة او المنطق حيث يطلب من بعض الخبراء  : عيةيالهيئة التجم
 الحكم على اجزاء من المنهج، مثل اختبار وتعريف المتغيرات واساليب القياس.

:التي تستخدم االتجاهات المعروفة والسمات كمجموعة اكثر من اعتمادها  اسلوب الجماعة المعروفة
على هذا النوع من وسائل تقدير الصدق، حيث عرضت استمارة على خبراتها.اعتمدت الباحثة 

0Fالتحليل على هيئة محكمين

لتحكيمها منهجيًا ومعرفيًا كما اعتمدت على الصدق الظاهري او  1
 المنطق لالسباب االتية :

بعاد الخاصة يرات واألتاكدت الباحثة ان اداة جمع البيانات تتضمن كافة الجوانب والمتغ •
 ة.بالمشكلة البحثي

 . كفاية تمثيل العينة وشمولها وتمثيلها لمجتمع البحث بعد اجراء التحليل المبدئي •
 . بالوحدات والفئات والتاكد من ايفائها باحتياجات البحث واهدافه التعريف مفاهيميا وٕاجرائيا •

الباحث يعني القدرة على التكرار واالعادة مع تحقيق نتائج متسقة ، والثبات هو ان يحصل  الثبات :
عند القياس على ذات النتائج اذا ما استخدم ذات االساليب على نفس المواد الصحفية ، وتسعى 
عملية الثبات في تحليل المضمون الي التاكد من وجود درجة عالية من االتساق بالنسبة للبعدين 

 االتيين :
منهم الي ذات النتائج، االتساق بين الباحثين القائمين بالتحليل: ويقصد به ضرورة توصل كل  - 1

 بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على نفس المضمون.
تحليل االتساق الزمني: ويعني ضرورة توصل الباحث الي نفس النتائج بتطبيق نفس فئات ال - 2

ذا اجرى التحليل في اوقات مختلفة. وقد اعتمدت الباحثة على ووحداته على نفس المضمون، إ
ن صحيفتي البيان والخليج اإلماراتيتين باتباع طريقة ويمرو ومينك ، للترميز ، النوعين لتحليل مضمو 

 حسب المعادلة التالية  :
 Reliability)  (                     =                                              2Mالثبات  

_________ 
N1+N2 

                                                           
. د صالح محمد ابراهيم ،عميد كلية اإلعالم  واستاذ الصحافة ، جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية . السودان ،   1 

 الخرطوم
األسبق لكلية اإلعالم ، جامعة امدرمان اإلسالمية .أ . د محي الدين تيتاوي ، استاذ الصحافة ، العميد – 2  
أ . د عثمان سراج الدين ، استاذ علم االجتماع ، كلية اإلعالم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .  – 3  
د أمل نبيل بدر ، استاذ مساعد بكلية اإلعالم ، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .  – 3  
مان . استاذ مساعد ، كلية اإلعالم ، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا .  د . خالد خلف هللا سلي – 5  



. وقد قام أثنين اتفق عليها من قبل المرمزيين في المعادلة إلى عدد قرارات الترميز التي  Mوترمز 
فئة وعليه فتم  18وحدة من الصحيفتين من غير عينة البحث  وقد تم اإلتفاق على  20منهم بتحليل 

 تطبيق معادلة الترميز كالتالي :
18 ×2                    

                                =     __________________36÷40            =90% 
20+20       

وهي نسبة تُبين أن أداة القياس قابلة للتطبيق، استخدمتها الباحثة في المعالجة االحصائية للبيانات 
 والمعلومات الخاصة بموضوع البحث وفقًا لآلتي :

ديد خارطة إحصائية توضح تغطية * جداول رصد التكرارات والنسب المئوية ،ذلك بغرض تح
 صحف الدراسة لفئات ووحدات المحتوى لمبحوث .

) بهدف عقد مقاربة بين الصحيفتين في تناولهما لموضوع الدراسة  t- test* استخدام إختبار ( 
 وأشكال التغطية في كل واحدة .

 التحليل االحصائي للبيانات :
ة من األهداف من خالل اإلجابة على محموعة من كما بَينا فإَن هذه الدراسة تسعى لتحقيق جمل

دام الفئات رصد وتحليل المضمون المبحوث في صحف الدراسة باستخمن خالل األسئلة البحثية ، 
ستمارة التحليل التي ُصممت لهذا الغرض . وقد بلغ عدد الفئات الكلي التي تم تحديدها حسب ا

مادة  872تحريرية بصحيفة البيان ، و مادة1021موزعة على الصحيفتين كالتالي  فئة1893
 تحريرية بصحيفة الخليج ، وقد جاءت نتائج التحليل اإلحصائي كما هو مبين بالجداول التآلية  :

 )  ُيبَين األشكال التحريرية في صحف الدراسة1جدول رقم (

 القالب التحريري
 المجموع الخليج البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %57.8 882 %56.8 395 %58.5 487 الخبر

 %35.3 75 %29.6 32 %43.2 43 المقال

 %42.5 692 %40.7 322 %47.6 370 التقرير



 %13.2 17 %12.3 9 %13.9 8 حديث

 %17.5 27 %18.2 14 %17.4 13 تحقيق

 %100 1803 %100 872 %100 1893 المجموع

الخبرية ،أخذت حيزًا كبيرًا في تغطية صحف الدراسة لمادة البحث من الجدول السابق يتبين أن المادة 

% من النسبة الكلية للتغطية ، وتقاربت 85حيث بلغت النسبة المتوسطة لقالب الخبر الصحفي 

والب نسبته بين الصحيفتين، ولعل ذلك يرجع إلى ان الخبر يمثل أساس الكتابة الصحفية لكافة الق

يدي غالبًا يتصل بحقائق وأرقام قتصادي محتوى تجر توى االن المحفإاألخرى، باالضافة إلى ذلك 

أي فيها ضعيفًا مقارنة بالمحتويات األخرى ، على الرغم من أن الدراسة واحصاءات يكون دخول الر 

تصاد المعرفي  ر التي لعبتها صحف الدراسة في االهتمام بتثقيف المجتمع باالقتِركز على األدوا

واألفكار التي تخدم هذه األدوار. إال أن التغطية المتصلة بهذا األمر لم تخرج عن  وكيفية تقديم األراء

، يضاف لذك أيضًا أن المحتوى وضعفت التغطية التفسيرية  كونها إخبارية بالدرجة األولى

. تلى قتصاديية بالشأن االقتصادي غالبًا ماتكون مصادره المكاتب اإلعالمية بالمؤسسات المعناال

قتصادية التي تحتاج مزيد من مكمًال للخبر وُيناسب المادة اال ُيعدو  التقرير الصحفي ذلك قالب

ادة جاء في المرتبة الثالثة المقاالت واألعمدة الصحفية وهي المفاصيل والمعلومات التكميلية . الت

غير  ونكتاب راتب حترفون العاملون بصحف الدراسة أوقتصاديون المالتي يكتبها إما الصحفيون اال

بتحوالت االقتصاد  تعلقرؤية ووجهة نظر تقتصادي يقدمون من خاللها صحفيين مهتمين بالنشاط اال

نعكاسه على المصالح العامة للدولة وبالتالي اذلك على  قتصاد معرفي وتحديد تأثيراتاإلماراتي إلى ا

عيفة وهي نتيجة ُيمكن مصالح األفراد . أما التحقيقات والحوارات فقد مثلت المرتبة األخيرة وبنسب ض

تصادي وكما هو متفق عليه قدر الصحفي المتخصص في الميدان االأن تفسر بسبب ضعف الكا

اء التحقيقات والحوارات الصحفية تحتاج مهارة خاصة تختلف عن المهارات المطلوبة في فأن إجر 

ة ومعرفة متعمقة قتصادية يحتاج تخصصي، كما أن التعامل مع المضامين االكتابة القوالب األخرى 

بدرجات  2657.926، أي أنها التخضع لوجهات النظر الخاصة بشكل مطلق . وقد بلغ مربع كاي 

مما يدلل على ان هناك فرق ذو داللة إحصائية في األشكال  _<a 0.05ومستوى داللة  4حرية 



أيضًا إلى شير ذلك قتصادية ، ويغطية الصحف المبحوثة للمضامين االالتحريرية المستخدمة في ت

ستخدام األشكال الصحفية حيث طغى الشكل الخبري على باقي فنون الكتابة عدم توازن في ا

ما يقلل التحليل والتفسير واالستنتاج وهو أمر مهم في تغيير اتجاهات الجمهور الصحفية االخرى 

 .وتحقيق قناعاتهم بهدف القائم باالتصال 

 ) ُيبَين موقع المادة من الصفحة2 (جدول رقم 

 الموقع
 المجموع الخليج البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %89.1 1634 %52.7 565 %63.7 689 أعلى يمين الصفحة 

 %20.9 561 %17.6 224 %22.1 347 وسط

 %13.8 323 %11.2 164 %17.6 159 أعلى يسار الصفحة 

 %5.9 284 %4.2 122 %6.7 162 أخرى

 %100 1893 %56.9 1075 %71.7     1357 المجموع / النسبة

في صحف الدراسة ، وفيه نجد أن ل موقع مادة اقتصاد المعرفة من الصفحة ) يفصَ 2جدول (

إلى االقتصاد المعرفي كان عاليًا العربية هتمام بإبراز المادة الخاصة بتحوالت دولة اإلمارات اال

تشير إليه النسب الخاصة بمواقع تلك المواد التي تعكس أن موقع اعلى يمين الصفحة حاز حسب ما 

يفة البيان على % ، وتفوقت صح52.3على أعلى نسبة في الصحيفتين البالغة في متوسطها 

حسب ما ، إبراز محتواه  تعمدستخدامه على صحيفة الخليج في استخدام هذا الموقع ، والذي يدل ا

الصفحة هو هذا الموقع ، ثم جاء  القارئية والمقروئية التي أثبتت أن أهم موقع علىأكدته بحوث 

ستخدام أعلى يسار الصفحة في المرتبة الثانية وهو الموقع الذي يلي سابقه  مباشرة من حيث ا

وسط الصفحة والصفحات الداخلية بنسب موقع األهمية وقد تم نشر المحتوى به بنسبة كبيرة ، تاله 

هتمام باستخدام مارتية كانت تعي أهمية وضرورة االمكن أن نستنتج من ذلك أن الصحافة اإلأقل وي



ما يشير إلى أنها كانت تتعمد أن يؤثر هذا المحتوى في لنشر محتوى الدراسة ، رزًا إبمواقع أكثر 

 القضيةالدور المطلوب تجاه هذه  معارفه ، وبالتالي يستطيع أن يلعبو  ويعدل سلوكه واتجاههالقارئ 

 )  ُيبَين استخدام المصطلحات وشرحها3جدول رقم (

 الداللة درجات الحرية مربع كاي النسبة التكرار استخدام المصطلح 

 0.002 2 2648.380 %67.3 1274 لم يرد مصطلح

    %9.6 181 ورد بشرحه كامالً 

    %0 - ورد دون شرح

    %5.1 97 ورد بشرح غير وسط

    %18.0 341 ورد بشرح غير واف

    %100 1893 المجموع

تعلق باللغة المستخدمة في المعالجة الصحفية للمحتوى االقتصادي في صحيفتي ، يالجدول أعاله 

الدراسة ، وبشكل خاص يهتم بتبيين مدى وضوح المصطلحات المستخدمة في المحتويات المختلفة 

في فهم المادة التي ُنشرت في فترة البحث ، باعتبار أن وضوح المصطلحات ُيسهم بشكل أساسي 

أن هناك تباين  هتضح من خاللقائم باالتصال . واالمعنى المقصود من قبل الفي أيصال و  الصحفية 

% من المادة 57.9ستخدام المصطلحات االقتصادية بالنسبة للصحيفتين ، إال أن مانسبته في ا

% من المصطلحات التي وردت 7.2التحريرية بالصحيفتين لم تسخدم مصطلحات أصًال ، وٕان 

بشكل كامل حتى يسُهل فهمها وداللتها . أما صحيفة الخليج فقد بصحيفة البيان قد تم شرحها 

ترة الدراسة . ف% من المصطلحات الواردة بالمحتوى االقتصادي المحرر بصفحاتها في 5.8شرحت 

. مما يوضح  0.05 عند وفرق دال احصائياً  2، وبدرجة حرية  2648.380وقد بلغ مربع كاي 

. والداللة العامة التي ُيمكن استنتاجها من تلك فتين في شرح المصطلحات بين الصحيالتباين 

االحصاءات هي أن صحف الدراسة لم تميل الستخدام المصطلحات بشكل كبير ، ويعود ذلك إلى 



ان القالب الخبري هو الذي ساد في تغطيتها  للموضوع  المبحوث ، األمر الذي يبَين أن العبارات 

 مضمون محل البحث .والكلمات البسيطة هي التي سادت في ال

 ) ُيبَين استخدام الصورة في المحتوى المبحوث4جدول رقم (

استخدام 

 الصورة
0B1 الشكل التحريريB2 مربع كايBدالة 

   تحقيق حديث عمود تقرير مقال خبر

  497 تم استخدامها

43% 

147 

82% 

357 

 54% 

42 

74% 

31 

100% 

27 

95% 

2276.483 0.001 

 513 لم تستخدم  

35% 

63 

12% 

241 

46% 

24 

26% 

- 2 

5% 

  

  1893  المجموع

100% 

       

استخدام الصورة في المحتوى  صص الجدول أعاله للوقوف على مدى اعتماد صحيفتي الدراسةخُ 

، وزادت الصورة ُتمثل عنصرًا تيبوغرافيًا هامًا في الصحافة  أناالقتصادي ، وكما هو متفق عليه 

مع التطورات التي وفرتها التقنيات الحديثة في مجال التصوير الفوتغرافي الرقمي، واستخدام  أهميتها

عن تبيين كثير من ، فضال موثوقية للمادة الصحفية الصورة يحقق مزيدًا من الوضوح والمصداقية وال

ية ن الصحف اإلماراتالمعاني التي قد ال يفهمها القارئ العادي ، ومن خالل الجدول يتضح ا

رت من خاللها المحتوى االقتصادي هتمت باستخدام هذا العنصر في كل القوالب التي نشالمبحوثة ا

. وقد تباينت وتركيزه ليجظى باهتمام أكبر نسبة من القراء ما يدل على اهتمامها بإيضاحه 

بفرق  2276.483ستخداماتها للصور على مستوى المواد التحريرية حيث بلغت قيمة مربع كاي ا

، فنجد أن الحديث والتحقيق كانت أكثر القوالب التي استخدمت الصورة   0.05ال احصائيًا د



باينت نسب االستخدام بين القوالب األخرى وعلى مستوى تبوسيلة لإلبراز والتوضيح . و  ةالصحفي

 الصحيفتين كذلك .

 استخدام الجداول والرسوم البيانية )5جدول رقم (

 الداللة درجات الحرية مربع كاي النسبة التكرار مجال المحتوى االقتصادي

 0.05 1 116. 1984 %43.7 795 توجد رسومات  

    %46.3 1098 ال توجد رسومات  

    %100 1893 المجموع

كما بيَنا في الجانب النظري لهذا البحث ، أن المضمون االقتصادي يعتمد كثيرًا على األرقام 

تلك الرقام تحتاج ألن ُترفق برسومات توضيحية وبياننية حتى  واالحصاءات ، ولكي تتضح داللة

 –وحسب ما يبين الجدول أعاله  –يسهل فهمها ورسوخها في ذهن القارئ ، لذا نجد أن الصحيفتين 

الت النهضة دمع توضح منحنيات النمو أو التدني في قد اهتمتا باستخدام الرسوم خاصة البيانية التي

، حيث نجاح المشروعات ، وتعد نسبة استخدام هذه الرسوم مقبولة لحد كبيراالقتصادية أو في قياس 

% إذا ما ُقرأت مع طغيان الشكل الخبري على المحتوى المبحوث وضعف مواد 43.6متوسطها بلغ 

 التحليل والتفسير كالتحقيقات واألحاديث الصحفية .

 ) ُيبَين األسلوب والصياغة للمحتوى المبحوث 6جدول رقم (

 الداللة درجات الحرية مربع كاي النسبة التكرار ى ضبط االسلوبمستو 

    %21.15 305 مرتفع جدا  

    %28.7 419 مرتفع

    %41.3 738 متوسط

    %32.4 412 ضعيف



 0.05 3  %2.7 19 ضعيف جداً 

    %100 1893 المجموع

التناول الصحفي في البحث إلى قياسات تتعلق بتقييم أسلوب يهتم الجدول أعاله بإخضاع محتوى 

األسلوب والصياغة كانت جيدة في في متوسط نسبتها ، وأن من الجدول ، أن  فترة البحث ، ويتبين

عند أسلوب المعاجة تباين بين الصحيفتين كما يشير مربع كاي بأن هناك فروق ذات داللة احصائية 

صحيفتي الدراسة من حيث المهارة األسلوبية  الفروقات بين لك إلى، ويمكن أن يرجع ذ0.05

مراحل  الخاصة بالكادر العامل بكل منهما ، كما يمكن أن يكون سبب تلك الفروقاتليرجع الختالف

ومواقع المراجعة التي يمر بها المحتوى الصحفي في كل من الصحيفتين ، إال أن النتيجة العامة 

على  ، سواءالعام  به المضمون االقتصادي في مستواه تدلل على جودة األسلوب  الذي ًيكتب

المختصون  التي حددهاالعنوان الجيد العلمية لكتابة شروط المستوى صياغة العنوان ومدى إلتزامه ب

 .  التي استخدمت في تغطية الصحيفتين لموضوع البحث نو المتوكذلك على مستوى المقدمات و 

 )  ُيبَين المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة7جدول رقم (

 المصدر
 المجموع الخليج البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %21.3 404 %10.4 197 %23.6 207 صحفيين

 %10.4 196 %5.4 103 %5.2 93 وكالة أنباء إماراتية

 %4.0 75 %2.5 48 %1.4 27 وكاالت أنباء عربية

 %5.02 95 %2.8 53 %2.2 42 وكاالت أنباء خليجية

 %4.07 77 %2.4 46 %1.6 31 متخصصون

 %7.1 135 %3.9 74 %3.2 61 غير محدد



 %0.2 3 %0.2 3 %0 - أخرى

 %100 1893 %27.7 524 %24.4 461 النسبةالمجموع / 

حسب المختصة ببيان توزيعات المادة الصحفية المبحوثة الخارطة اإلحصائية للجدول أعاله ، 

تية ، هي المصادر األساسية التي اعتمدتها المصادر الذا أنَ  مصادرها المنسوبة إليها ، نالحظ فيه

إيجابيته في العمل الصحفي حيث انه يحقق نسبة من قاء أخبارها ، وهذا امر له الصحف في است

باعتبارها الثانية  ثم جاءت وكالة األنباء اإلماراتية في المرتبة مصداقية في المحتوى الصحفي ،ال

المصدر الرسمي الذي تعمد عليه وسائل اإلعالم بالدولة في الحصول عل المعلومات الرسمية 

ستخدمت الصحيفتين ا أنَ كذلك نالحظ لبيانات واألرقام ، المعتمدة ، خاصة ما يتعلق بالحقائق وا

ما حقق تنوعًا في بها والمصادر الخارجية المختلفة األنواع المختلفة من المصادر الداخلية الخاصة 

المحتوى الصحفي المبحوث . أما نسبة المصادر غير المحددة فقد جاءت في المرتبة الثالثة وترى 

صادر الرسمية المعنية بالمجال قتصادية تؤخذ غالبًا من المأن المادة االثة أن ذلك يعود إلى الباح

صحيفة للمعلنيين . وضعفت نسبة أنها تمثل أحدى أشكال الخدمات التي تقدمها ال، أو قتصادي اال

عتماد على المصادر الخارجية ، سواًء كانت اقليمية أو عالمية ، ويعود ذلك إلى أن النشاط اال

 بالدرجة األولى مما يجعل محتوياته ًتستقى المشروعات الوطنية مبني على حقائق  االقتصادي عادة

، أيضًا ُيحمد للحصف  باطا بالواقع واتصاال بالداخلرتمن مصادر داخلية حتى تكون أكثر ا

لمصادر الذاتية مما يغنيها عن اإلماراتية ذلك باعتباره دليًال على الوفرة المعلوماتية الخاصة با

 د على مصادر خارجية .عتمااال

 

 ) ُيبَين البعد الجغرافي للمحتوى االقتصادي المبحوث 8جدول رقم (

 جغرافية المحتوى
 المجموع الخليج البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار



 %89.1 1634 %52.7 765 %63.7 869 إماراتي

 %20.9 394 %17.6 211 %22.1 183 خليجي

 %13.8 261 %11.2 134 %17.6 127 عربي

 %36.2 685 %21.3 287 %25.2 398 دولي

 %5.9 112 %4.2 43 %6.7 69 أخرى

    %76.1 %86.9     1646 المجموع / النسبة

التوزيع الجغرافي للمحتوى المغطى من قبل صحف ب حسب ما يحصيه الجدول أعاله مما يتعلق

% في المركز األول 63.7ت نسبته المحتوى اإلماراتى كان هو األغلب حيث بلغ نجد أنَ ،  الدراسة

خاصًا ، ويمثل أولوية في  ويعكس ذلك أن المشروعات االقتصادية الوطنية توليها الصحافة إهتمًاماً 

هتمامها بالمجال االقتصادي ، ثم يأتي البعد الدولي في المرتبة الثانية وكما هو معلوم فإن أجندة ا

لة اإلمارات حققت إنفتاحًا كبيرًا على العالم فيما يتصل بالمجال االقتصادي ، وفتحت آفاق دولية دو 

واسعة للتعامالت االقتصادية سواًء على مستوى االستثمارات أو على مستوى العالقات االقتصادية 

اإلقليمي سواء على  والتبادل التجاري ، لذا كان طبيعيًا ان ياتي البعد الجغرافي الدولي سابقًا للبعد

مستوى الخليج أو على مستوى المنطقة العربية ككل ، مع أن البعد االقليمي كان حاضرًا في التناول 

ويبن  والمعالجة الصحفية الخاصة بالقطاع االقتصادي ، في الصحف التي مثلت عينة البحث

موضوعات التغطية  الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الصحيفتين في جغرافية

 .  المعنية بموضوع الدراسة

 ) ُيبَين طبيعة القطاعات االقتصادية التي تناولتها صحف الدراسة 9جدول رقم (

 طبيعة القطاع
 المجموع الخليج البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %42.3 800 %58.4 277 %62.3 523 حكومي



 %16.1 305 %37.6 129 % 43.7 176 خاص

 %29.05 250 %63.1 138 %61.4 112 عام

 %6.4 121 %12.3 68 %11.2   53 مختلط( حكومي وخاص )

 %3.01 57 %7.6 24 %7.6 33 خاص وعام  

 %3.2 60 %8.9 32 %8.4 28 حكومي وعام

 %100 1893 %35.3 668 %48.9  925 المجموع

قتصادي في قطاعات متعددة ومتباينة المحتوى االن صحف الدراسة تناولت الجدول أعاله يبن ا

تفاوتت نسب توزيعها ، إال ان القطاع الحكومي مثل النسبة الغالبة في تغطية صحف الدراسة خاصة 

وهي نتيجة تتفق مع السياسة ،وسيطر على المادة التحريرية بها  62.35صحيفة البيان حيث بلغ 

قتصادية في الدولة خاصة في هتمام بالتطورات االسية االاألسا التحريرية للصحيفة التي من مالمحها

قتصادية تتبع لحكومة اإلمارة وكان القطاع الخاص يمثل نسبة الإمارة دبي ، ومعظم المشروعات ا

% ، ويعود ذلك إلى أن إمارة  43.7البأس بها في النسبة الكلية ، وقد جاء في المرتبة الثانية بنسبة 

مارات  وتقديم ميز تشجيعية للمستثمرين الوطنيين أو األجانب دبي تعمل على جذب االستث

كاإلعفاءات الجزئية من الضرائب ، وسهولة اإلجرارءات وسرعتها ودقتها كما أن الدولة تمتلك بينية 

يهيئ بيئة جاذبة ، ماالدولة  اتعيشه تيذلك حالة االستقرار واألمان ال ، وأهم منتحتية متينة 

قتصادي الحر حيث أنه يمثل ركيزة ال، كذلك تعمل الدولة على اإلنفتاح اكبير  لإلستثمار بشكل

ُتعد الممول األول قتصاد الخاص إن مؤسسات االيضاف لذلك قتصادية للدولة ، في البنية االأساسية 

أخبارها للمؤسسات اإلعالمية من خالل اإلعالن مما يجعل الصحف توليها إهتمام خاص في تغطية 

%  فالقطاع المختلط 16.4صدر مهم للمعلومات واألخبار ، ثم القطاع العام بنسبة كما أنها تمثل م

% للحكومي 3.6% و 6.8%  تلى ذلك الحكومي والعام بنسبة 11.2( حكومي وخاص ) بنسبة 

أن  مما يبين 05ومستوى داللة. 5)  بدرجات حرية  3104.107وقد بلغ مربع كاي (  والعام .

 مختلفة . ال هقتصادي حسب قطاعاتفي تغطية المحتوى اال ئيةاللة احصاد هناك فرقا ذو



 قتصادية ) ُيبَين المجاالت اال10جدول رقم (

 الداللة درجات الحرية مربع كاي النسبة التكرار القضايا االقتصادية

 0.002 15 2015.273 %10.7 203 التجاري

    %4.4 84 السياحة

    %3.5 67 البترول والطاقة 

    %2.6 49 االنتاج

    %6.7 127 مجال العقارات

    %4.9 93 مجال الصناعات

    %3.1 59 مجال البورصة

    %4.07 77 مجال االستثمار ( وطني وأجنبي)

    %8.08 153 مجال الخدمات العامة

    %7.5 142 مجال االتصاالت

    %9.09 172 مجال  التأمين 

    %3.3 63 مجال البنوك والمصارف

    %4.3 81 مجال الزراعة

    %1.2 32 مجاالت اخرى

    %100 1893 المجموع / النسبة

مجاالت متعددة في تناولت صحف الدراسة في الفترة البحثية وحسب ماهو موضح بالجدول اعاله ، 

حصاءات الجدول أن المجال الي بدولة اإلمارات ، ونالحظ حسب قتصادي الكإطار النشاط اال



التجاري هو الميدان الذي مثل األولوية في المعالجة والتناول الصحفي ، وقد بلغ مربع كاي 

األشكال الصحفية على المجاالت في توزيع بين الصحيفتين ) وذلك نسبة للتباين  2015.273(

فة الخليج مثًال أولت فنجد ان صحي 0.002قتصادية التي تمثل المتغير المستقل بمستوى داللة اال

مجال التجارة واإلستثمارات الوطنية كبيرًا بمجال العقارات في حين اهتمت صحيفة البيان ب تماماً ها

واألجنبية  ثم تتالت المجاالت االقتصادية األخرى المرصودة باستمارة التحليل ، أيضًا بتفاوت واضح 

القتصادية بين الصحيفتين من حيث ترتيب أجندتها في تناول مجاالت مختلفة تتصل باألنشطة ا

...الخ ، هي المحاالت تصاالت والبترول والطاقة والتأمين .ينة  فنجد أن مجاالت السياحة واالالمتبا

هتمامات التغطية الصحفية فيما يتصل بالنشاط االقتصادي ومشروعاته حيث أولتها األبرز في ا

ل فترة البحث . ثم جاءت صحيفتي الدراسة إعتبارُا وٕاهتمامًا عبر صفحاتها ومالحقها االقتصادية خال

 المجاالت المتبقية في مرتبة أقل من حيث نسبة التغطية . ومن تلك االحصاءات نالحظ أن

تمام كال الصحيفتين في تناولها للموضوعات االقتصادية ، بل بنت المناطقية لم يكن لها أثر على اه

ذلك  إلى أن الفارق  اهتمامها بالقضية بعيدًا عن منطقة صدور الصحيفة وربما يعود الصحف

، باإلضافة إلى أن النشاط  مقر الصجيفتين الجغرافي ليس كبيرًا بين إمارتي الشارقة ودبي

 إمارة دون اخرى . يتصل بدولة  اإلمارات ككل وليس ب االقتصادي واإلعالمي نشاط إتحادي  قومي

 ) ُيبَين توزيعات المحتوى االقتصادي على القوالب الصحفية11جدول (

 القضايا
 المجموع الخليج البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %20.1 511 %51.6 343 %23.8 168 تحسين االنتاج

 %17.2 447 %43.6 255 %29.5 192 األسعار

 %7.2 280 %26.7 117 %21.3 163 السياسات

 %22.4 577 %47.2 201 %59.7 376 أسواق المال



 %9.1 367 %27.3 193 %24.8 174 التمويل  

 %13.2 475 %29.7 191 %44.3 284 االعالم االقتصادي

 %5.1 314 %30.8 196 %28.9 215 المعلومات

 %6.3 403 %31.1 200 %35.3 203 النفط

 %4.2 260 %25.4 172 %26.2 188 الطاقة

 %3.1 242 %27.8 164 %25.3 178 المشروعات

 %2. 1 203 %21.2 147 %23.9 166 الجمعيات المهنية

 %100       المجموع / النسبة

الخارطة اإلحصائية بالجدول أعاله ، نتبين من خاللها أن نسب توزيع المحتوى االقتصادي على 

)   (0.005قوالب الكتابة الصحفية في الصحف عينة البحث قد تباينت بفارق دآل إحصائيًا نسبته

تمت باإلعالم ) ، حيث نجد أَن صحيفة البيان اه227.125وأن مربع كاي قيمته بلغت ( 

هتمامها أكبر بتحسين مستوى أكبر من صحيفة الخليج التي كان ا االقتصادي ، وأسواق المال بدرجة

اإلنتاج ، واألسعار ، والمشروعات ، وبالرجوع للسياسة التحريرية لكل من الصحيفتين نجد أن العنوان 

هذه قتصادية واألنشطة التي ترتبط بالبيان هو اإلهتمام بالتطورات االاألساسي لسياسة صحيفة 

جعلها القضية النهضة لذا قضية اإلعالم االقتصادي تمثل دور أساسي تؤديه هذه الصحيفة مما 

هتماماتها وتغطيتها الصحفية المتصلة بالميدان االقتصادي ، باالضافة لذلك األولى في أولويات ا

تبع لحكومة دبي رسميًا وكما هو معلوم فإن دبي ُتمثل مركزًا تجاريًا عالميًا مميزًا فهي الصحيفة التي ت

على المستوى العالمي لذا كان طبيعيًا أن تهتم الصحيفة في المرتبة الثانية باألسواق المالية 

خاصة ، جاء اهتمامها في أما صحيفة الخليج باعتبارها صحيفة أهلية  .واإلستثمارات الخارجية 

بقضية مستوى االنتاج الرتباطها بالمستوى المعيشي لألفراد واالرتقاء به ، والوجه  مرتبة األولىال

، ثم أيضاإرتفاعها وانخفاضها وتأثير ذلك على األفراد  من حيثاآلخر لهذه القضية هو األسعار 



ارب وتتباعد توزعت القضايا األخرى على باقي االشكال التحريرية وأهمها " الخبر" بنسب متفاوتة تتق

 بين الصحيفتين .

 ) ُيبَين توزيع قطاعات المحتوى االقتصادي على قوالب الكتابة 12جدول رقم (

 الداللة درجات الحرية مربع كاي النسبة التكرار مجال المحتوى االقتصادي

 0.001 15 1268.545 %17.3 264 تجاري

    %14.7 187 بنوك ومصارف

    %7.5 149 بورصة

    %5.6 97 اتصاالت

    %9.4 134 عقارات

    %8.4 129 استثمار

    %4.9 83 خدمات

    %5.2 91 السياحة

    %100 1893 المجموع

ماراتية قتصادي التي تناولتها الصحف اإلبين المجاالت المتصلة بالنشاط االبيانات الجدول أعاله تُ 

أنها مجاالت متعددة ومتباينة وقد إحتل المجال التجاري ، حصاءات المبحوثة ، ونالحظ من اال

لبي فيه قا تستخدما% ، و 17.3التحريري للصحيفتين المركز األول وبلغت نسبته في المحتوى 

 ذلك استخدمتباإلضافة إلى  ، 0.005بفارق دال احصائيا عند مستوى  الخبر والتقرير بنسبة كبيرة

في ما يتعلق بالقطاع التجاري وقطاع السياحة ، تاله قالب الحديث الصحفي بشكل واضح خاصة 

% ، ثم اإلستثمارات ونسبتها 9.4% ، .ثم العقارات بنسبة 14.7مجال البنوك والمصارف بنسبة 

% ، فالجدول يبين أن القطاعات االقتصادية التي تمت تغطيتها من خالل الصحيفتين كانت 8.4

قطاعات كثيرة ومتنوعة يغطي قتصادي بدولة اإلمارات مجاالت متعددة ومتباينة توضح أن النشاط اال



ما يوسع الميادين التي تستوعب األنشطة االقتصادية . وكلها تمثل زوايا مهمة في المعالجة 

 الصحفية على مستوى الصحف اإلماراتية المبحوثة .

 ) ُيبَين درجة المصداقية للمحتوى المبحوث 13جدول (

 المجموع الخليج البيان القضايا

 الداللة  درجة الحرة مربع كاي النسبة  التكرار المصداقية 

  % 41.2 753 %49.5 786 عالي جدا

  %43.6 826 %45.4 859 عالي

  %16.4 169 %19.3 177 متوسط

  %2.3 54 %3.3 62 منخض

  0.5 9 %0.9 12 منخفض جدا

 0.001 2  1758.027 %100 1893 المجموع

ادة المتعلقة بالمضمون االقتصادي ، المنشورة نستطيع أن نستخلص أن الممن هذا الجدول   

الصحف المبحوثة ، تفاوتت نسبة مصداقيتها بين الصحيفتين ( المصداقية هنا تشير بها الباحثة إلى ب

مدى دقة المعلومة  ووضوحها وٕاستكمالها وليس صحة المعلومة ) ، حيث بلغت قيمة مربع كاي 

، إال أنه وبشكل عام نجد أن نسبة  0.005، والدااللة االحصائية  2حرية  ، ودرجات 1758.027

% ، وربما يعود ذلك 47.4تحقق المصداقية البأس بها في الصحيفتين حيث بلغت في متوسطها 

إلى اعتماد الصحف على المصادر الذاتية التي تحرص أكثر من غيرها من المصادر على االلتزام 

من أخبار ومعلومات . كما أن المحتوى الذي لم تكن نسبة مصداقيته  بهذا العنصر فيما تقدمه

مرضية  يمكن أن يكون السبب في ذلك عدم خبرة الصحفي بالكتابة المتخصصة ، خاصة في 

جل تحقيق المجال االقتصادي الذي يقتضي تخصصية وعلمية في معالجته  ، كما أن السرعة أل



بالشكل المطلوب الذي يعطي القارئي معنا المعلومات السبق ُيمكن أن تتسبب في عدم إستكمال 

.شامال عن ما نشر من مضامين تتعلق بالشأن االقتصادي   

) ُيبًين هدف القائم باالتصال من نشر المادة 14جدول رقم (  

 الهدف 

درجة  مربع كاي  المجموع الخليج البيان

 الحرية 

الداللة 

 االحصائية

    النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

    %89.1 1634 %52.7 765 %63.7 869 إخباري 

    %20.9 394 %27.6 211 %22.1 183 تعليمي

    %13.8 261 %11.2 134 %17.6 127 تحليلي

    %5.9 112 %4.2 43 %6.7 69 أخرى

المجموع 

 /

 النسبة

1646     86.9% 76.1%  1893 100% 1283.023 2 0.05 

أن األهداف اإلخبارية كانت هي  أعاله نجد أن المادة الصحفية المبحوثة ، يتبين منهامن الجدول 

هتمام الخبري بين ن االقتصادي المبحوث ، وتفاوت االأهداف التغطية المتعلقة بالمضمو  السائدة في

الصحيفتين حيث أن صحيفة البيان أولته أهمية أكبر من صحيفة الخليج حيث بلغت نسبتها أهداف 

%، تلى ذلك وفي المرتبة الثانية 52.7% من النسبة الكلية ، بينما بلغت في صحيفة الخليج 63.7

األهداف التعليمية التي فاقت نسبتها في صحيفة الخليج اكثر من صحيفة البيان ، وفي المرتبة 

رغم من الصحيفتين إال أنها نسب متقاربة ، لثة جاءت الهداف التحليلية أيضًا بنسب مختلفة بين الثا

ا ذكرناه أن يكون أكثر المضامين إرتباطًا بأهداف التحليل ، باعتبار م المضمون المبحوث ينبغي

يقتضي المادة االقتصادية مادة حسابات ومنطق وأرقام ، األمر الذي فيما غير ما موضع من أَن 

حصائية في ظ أنه ال توجد فروق ذات داللة اإعمال عنصر التحليل فيها بشكل كبير ، ويالح



صحفية لموضوعات األهداف التي تبناها القائمون باالتصال في صحيفتي الدراسة لمعالجتهم ال

 اقتصاد المعرفة .

المحتوى المبحوث بًين اتجاهات) يُ 15جدول رقم (   

 تجاهاإل 

    المجموع الخليج البيان

درجات  مربع كاي النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

    %89.1 1634 %52.7 806 %63.7 827 إيجابي 

    %20.9 394 %17.6 233 %22.1 227 محايد

    %13.8 261 %11.2 72 %17.6 97 سلبي

المجموع 

 /

 النسبة

1646     86.9% 1155 76.1% 1893 100% 1281.111 4 0.05 

التوزيعات االحصائية الخاصة بوصف االتجاهات ات الواردة في الجدول أعاله تختص بالبيان

وقد ساد   قتصاد المعرفةفي معالجتها للمضامين المتصلة با التحريرية التي تبنتها الصحف المدروسة

النسبة بينهما بفارق ضئيل ، وربما يعود  تجاه اإليجابي في المعالجة في الصحيفتين رغم تفاوتاإل

ذلك إلى ان المحتوى المنشور يمثل حقائق ومعلومات فعلية وواقعية إلى حد كبير، باإلضافة إلى 

بحكم المسؤولية الرسمية ،  ختصاص إماحوالها مواد مأخوذة من جهات ذات اكونها ُتمثل في معظم أ

ئم باالتصال ثقة فيما يقدمه للقارئ بدافع أن يتبناه أوبحكم التخصص العلمي األمر الذي ُيكسب القا

ويقنع به حيث أنه مضمون في أغلب أحواله معافى من عدم الموثوقية ، وتلى ذلك اإلتجاه المحايد 

فيما يقدمه من ،  رأيه الخاص بتجريد وموضوعية بعيدًا عن وهو إتجاه الصحفي الذي يقدم المعلومة

. ويسهم في بناه المعرفي  ة هي أدرى بما يخدم القارئ ت معينمن جهامحتوى باعتبار أنه مصمم   

  



 مناقشة النتائج
من خالل الدراسة النظرية والجانب التطبيقي الميداني ، وبناًء على االستنتاجات المستخلصة من  

:  حثة إلى جملة من النتائج منهاتوصلت البا، واستخدام تحليل المضمون ، الجداول االحصائية   
تباينت األشكال التحريرية المستخدمة في صحف الدراسة التي نشرت من خاللها المحتويات  – 1

وقلت التغطية التحليلية  تين ،ري كان هو األكثر سيادة في الصحيفاالقتصادية ، رغم أن الشكل الخب
، ومن رغم أهميتها في تناول القضايا المستجدة والمتطورة كقضية االقتصاد ةالتحوالت المتعلقة به 

أبرز أسباب ذلك قلة الكادر الصحفي المتخصص في هذا الشأن الذي يستطيع أن يوفر المعلومات 
م التحليالت والتفسيرات  يتقدالدقيقة والمهمة المتعلقة بالقضية ومناقشتها مع الخبراء والمختصين و 

 . لحلول المقترحات واووضع 
الدراسة ، فكالهما استخدم المصادر الذاتية تنوعت المصادر التي اعتمدت عليها صحيفتي  – 2

، كما  الخاصة بها ، والمصادر الخارجية ، والمالحظ أن االعتماد على المصادر الوطنية هو الغالب
حسب اختبار حصائية في مصادر المعلومات بين صحيفتي البحث أن هنالك فروق ذات داللة ا

اعتمدتا على المندوب كمصدر أساسي  ومرد ذلك أن الصحيفتين)   0.02أقل من(  مربع كاي
ُيمكنها من تحقيق السبق الصحفي ونشر المحتوى بما يتفق مع فلسفتها ونهجها ، كما أن صحيفة 
البيان تمتلك شبكة مراسلين ومندوبين أكثر مما لدى صحيفة الخليج ، باعتبار تبعية األولى لحكومة 

 إمارة دبي ، بينما الثانية صحيفة خاصة .
هتمامًا واضحًا من قبل الصحفيين دورًا مهما في النشر ، حيث نجد ا الجهات اإلعالنية لعبت – 3

بصحف الدراسة باألنشطة والمشروعات الخاصة بتلك الجهات ، وهو أمر طبيعي يتوافق مع تأثير 
تلك المؤسسات على مجمل األنشطة االقتصادية ، وتأثيرها كذلك في اقتصاديات المؤسسات 

 اإلعالمية . 
 القطاع الخاص مساحة كبيرة في التناول الصحفي الخاص بالمحتوى االقتصادي،األمراحتل  – 4

ووعيه بأهمية اإلعالم ما  الذي يدلل على الدور الحيوي لهذا القطاع االقتصادي بدولة اإلمارات
يجعله يمد الصحف بالموضوعات المتعلقة بأنشطته االقتصادية وتبين ذلك من خالل حجم الخبار 

) بين الصحيفتين في  0.05، وتبَين أن هناك فروق ذات داللة احصائية أقل من ( لخاصة به ا
 .اهتمامه بمشروعات القطاع الخاص والعام 



زادت حصة القطاع العام في قالب التقارير اإلخبارية ، ويرجع السبب في ذلك إلى اهتمام  – 5
المختلفة كالسياسات المالية والنقدية ، والتسعير الكَتاب بمؤشرات األداء االقتصادي العام بمكوناته 
 وحركة األسواق والعمالة وغيرها من تلك العناصر . 

قيم الموضوعية والمصداقية جاءت بنسب متقاربة في الصحيفتين المبحوثتين، وهي نسبة البأس  – 6
لمحتوى بها ، حيث عملت الصحف جهدها لنشر الحقائق الواقعية ، وربما يعود ذلك إلى أن ا

االقتصادي يعتمد بشكل كبير على األرقام واالحصاءات، وهي لغة التضليل فيها يكون قليال نسبة 
 لسهولة كشف الحقائق المتعلقة به .

تحتاج الصحف اإلمارتية إلى العمل على رفع كفاءة الصحفيين االقتصاديين، وعقد دورات  – 7
عدادًا خاصًا ُيمكنه من التحليل والتفسير باعتبار أن الصحفي االقتصادي يحتاج إ خاصة بهم ،

واالستنتاج السليم لمؤشرات النشاط االقتصادي العام بالدولة، خاصة أنها تشهد تطورًا ملحوظًا وسريعا 
قادر على قيادة وتحقيق نهضة مجتمعية متخصص مايلزم معه وجود إعالم  يدان االقتصاد ،في م

 موازية للنهضة االقتصادية .
بة تغطية الموضوعات االقتصادية المحلية  للقطاعات المختلفة في صحيفتي الدراسة ، زادت نس – 8

كونهما صحيفتين وطنيتين ، خاصة صحيفة البيان بحكم سياستها التحريرية ، جاء بعده الشأن 
الدولي وتباينت الصحيفتين في اهتمامها به حسب أولوية كل واحدة وتقديرها ألهمية القضية الدولية 

 ليمية وتأثيرها على الشأن الوطني . واألق
 التوصيات : 

 في ضوء النتائج التي توصلت غليها الباحثة توصي باآلتي :
ضرورة اإلهتمام بالموضوعات المتعصلة بالمجال االقتصادي في النشر والتناول الصحفي ،  -1

 االخرى .آلنه مجال حيوي يتصل بمصالح المجتمع واألفراد ويؤثر في كافة مجاالت الحياة 
اإلهتمام بمواد التحليل والتفسير التي ُتسهم في زيادة معارف وخبرات الجمهور المتلقي أكثر   -2

 من المواد اإلخبارية ، لما تقدمه من أبعاد مختلفة للموضوع .
العمل على تقديم المعلومات الالزمة والخاصة بعمليات التحول والتغيير ، ومن بينها ما   -3

قتصاد المعرفي ، حتى يستطيع األفراد أن يؤدوا أدوارهم في هذا الشأن يتصل بالتحول إلى اال
 الذي يتصل بمصالحهم .

ضرورة االهتمام بالصحفي المتخصص في مجال االقتصاد ، والعمل على تأهيل كفاءات   -4
 مدربة في هذا المجال المهم . 



جل رفع كفاءة دورها االهتمام بتقييم وتقويم الوظائف التي تؤديها الصحافة في المجتمع ، أل  -5
في اإلسهام في زيادة الوعي المجتمعي العام وٕاشراك الجمهور في مشروعات التحول 

 اإلستراتيجي .
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